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Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no 

Styreleder Harald Larssen 
Nestleder Gudrun B. Rollefsen 
Jan Petter Monsen 
Silje Ingebrigtsen 
Guro Brandshaug 
Amund Peder Teigmo 
Andreas Moan 
Kristina Eriksson Nytun 
Marit Rakfjord 
Ole I. Hansen 
Svein A. Størdal 
 
 
Brukerutvalget v/leder 

 
Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 
 2018/9 Hammerfest 18.09.2018 

 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 26. september 
2018 
 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Scandic Hotel 
Hammerfest 26.09.2018 kl. 08:00-14:00 
 
 
 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten under behandling av 
styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.      
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Saksnummer Sakens navn 
59/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
60/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2018 
61/2018 Muntlig informasjon fra styreleder 
 Muntlig informasjon fra administrerende direktør 
62/2018 Tertialrapport 2/2018 – Oppdragsdokument 2018 

Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring  
63/2018 Virksomhetsrapport 8/2018 Finnmarkssykehuset HF 
64/2018 Tertialrapport 2/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 

Finnmarkssykehuset HF 
65/2018 Bærekraftsanalyse for 2018-2026 
66/2018 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2018 - 

orienteringssak 
67/2018 Høringssvar - Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF  
68/2018 Referatsaker 

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. 
september 2018 

2. Referat fra FAMU 17. september 2018 
3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 18. september 2018 

(ettersendes)  
69/2018 Eventuelt 

 
Med vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
Beate Juliussen 
Styresekretær 
Tlf.: 900 38 119 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 



 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

2018/9 Beate Juliussen Hammerfest, 18.09.2018 
 
 
Saksnummer 60/2018 
  
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   26. september 2018 

 

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2018 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2018. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Protokoll fra styremøtet 29. august 2018 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 

PROTOKOLL 
29. august 2018 

Vår ref.: 
2018/9 
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Harald Larssen Styreleder Til stede  

Gudrun B. Rollefsen Nestleder Til stede  

Jan-Petter Monsen Medlem Til stede  

Guro Brandshaug Medlem Til stede  

Silje Ingebrigtsen Medlem Til stede  

Amund Peder Teigmo Medlem Til stede  

Andreas Moan Medlem Til stede  

Marit Rakfjord Medlem Til stede  

Ole I. Hansen  Medlem Til stede  

Svein Størdal Medlem Til stede  

Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede  

 
Observatør  

Kjell-Magne Johansen Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, førte protokoll 

Lill Gunn Kivijervi Økonomisjef 
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Sak 52/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Thon Hotel Alta 
29.08.2018 kl. 08:30-13:30 
 

Saksnummer Sakens navn 
52/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
53/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. juni 2018 
54/2018 Muntlig informasjon fra styreleder 
 Muntlig informasjon fra administrerende direktør 
55/2018 Virksomhetsrapport 6 og 7/2018 Finnmarkssykehuset HF 
56/2018 Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. 

Helseforetaksloven § 26 a, 1. ledd 
57/2018 Salg av eiendom på Jansnes Gnr11 Bnr87 
58/2018 Referatsaker 

1. Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet 
ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028 

2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 
3. Referat fra FAMU 20. august 2018 

59/2018 Eventuelt 
 
 

 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.  
 
Enstemmig vedtatt 

 
 

Sak 53/2018 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 18. juni 2018 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:  

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. juni 2018.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. juni 2018.  
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Sak 54/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon 
fra administrerende direktør 

 
Orientering fra styreleder 

- Styreledermøte i august i Helse Nord RHF 
 
Orientering fra Administrerende direktør 

 

- Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset 
- Budsjettprosess 
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser  

(§ 3-3a) – (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13) 
- Status anbudsprosessen båtambulansen (informasjonen er unntatt offentligheten iht. 

helseforetaksloven §26a, 5) 
- Status juridiske vurderinger diselsaken i Hammerfest (informasjonen er unntatt 

offentligheten iht. helseforetaksloven §26a, 3) 
- Status rettslig prosess nye Kirkenes sykehus (informasjonen er unntatt 

offentligheten iht. helseforetaksloven §26a, 3) 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør 
til orientering. 

 

Sak 55/2018 Virksomhetsrapport 6 og 7 2018 Finnmarkssykehuset HF 
Administrerende direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 

 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7 2018 

Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
2. Styret registrerer at det er en positiv utvikling på flere kvalitetsindikatorer og at 

byggeprosjektene er i tråd med oppdaterte planer, men styret konstaterer at det er 
et budsjettavvik på 20,7 millioner kroner etter juli måned.  

3. Styret ber administrerende direktør på nytt analysere tiltak og økt 
tiltaksgjennomføring i forbindelse med bærekraftsanalysen i neste møte.  

 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7 2018 

Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
2. Styret registrerer at det er en positiv utvikling på flere kvalitetsindikatorer og at 

byggeprosjektene er i tråd med oppdaterte planer, men styret konstaterer at det er et 
budsjettavvik på 20,7 millioner kroner etter juli måned.  

3. Styret ber administrerende direktør på nytt analysere tiltak og økt tiltaksgjennomføring 
i forbindelse med bærekraftsanalysen i neste møte.  

 

Sak 56/2018 Lønnsjustering administrerende direktør,  
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven § 26 a, 1. 
ledd   

Styret i Finnmarkssykehuset fattet følgende vedtak: 

Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 2,5% med virkning fra 01.05.18. 
Styret er svært tilfreds med arbeidet som administrerende direktør gjør i en svært 
krevende periode for Finnmarkssykehuset HF.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 2,5% med virkning fra 01.05.18. 
Styret er svært tilfreds med arbeidet som administrerende direktør gjør i en svært 
krevende periode for Finnmarkssykehuset HF.  

 

Sak 57/2018 Salg av eiendom på Jansnes Gnr11 Bnr87 

 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til styresak 35/2015 Salg av eiendom på 

Jansnes, og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes 

Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47,50,155 som ble vedtatt 

i styresak 35/2015. Salget skjer under forutsetning av at salget også godkjennes av 

Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til styresak 35/2015 Salg av eiendom på 

Jansnes, og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes 

Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47,50,155 som ble vedtatt 

i styresak 35/2015. Salget skjer under forutsetning av at salget også godkjennes av 

Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
 

Sak 58/2018 Referatsaker 

 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
- Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for 

Finnmarkssykehuset 2018-2028 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 
- Referat fra FAMU 20. august 2018 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

- Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for 
Finnmarkssykehuset 2018-2028 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 
- Referat fra FAMU 20. august 2018 

 

Sak 58/2018 Eventuelt 

- Desentralisert sykepleierutdanning i Øst-Finnmark 
Det ble tatt opp at behovet for desentralisert sykepleierutdanning i Øst-Finnmark.  
Finnmarkssykehuset HF vil følge opp dette i aktuelle samarbeidsorganer med 
Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.  
 

 
 
Neste styremøte er i Hammerfest 26. september 2018 
 
Harald Larssen 
Leder 
 
Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet. 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh  Sted/Dato:  

 Beate Juliussen Hammerfest, 18.09.2018 
 
Saksnummer 61/2018 
 
Saksansvarlig:  Harald Larssen, styreleder og  

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør 
Møtedato:  26. september 2018 

 

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør 
 
Ingress: Muntlig informasjon er fast agenda på styremøtet. Her gis det informasjon 
knyttet til møter som er gjennomført med andre offentlige organer, informasjon om 3.3 A 
meldinger, oppfølging av spørsmål fra tidligere styremøter, samt praktisk informasjon til 
styret m.m. 
 
 
Orientering fra styreleder 
 
Orientering fra administrerende direktør 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør til orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2018/271 Leif Arne Asphaug-Hansen Hammerfest, 18. september 2018  

 
Saksnummer 62/2018 
 
Saksansvarlig:  Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef     
Møtedato:   26. september 2018 

 
 

Tertialrapport 2/2018 - Oppdragsdokument 2018 
Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring 
 
Ingress: Denne saken oppsummerer punktene i Oppdragsdokumentet for 2018 som 
Finnmarkssykehuset HF skal rapportere på etter 2. tertial. Saken omhandler også 
gjennomgang av overordnet risikostyring knyttet til oppdraget. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertialrapport 2 på Oppdragsdokumentet 2018 
til etterretning. 

2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som 
moderat med moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat 
konsekvens for foretaket som helhet ved manglende måloppnåelse.  

3. Styret registrerer at risiko for at foretaket ikke når et økonomisk resultat i tråd med 
plan er vurdert som høyere enn ved foregående tertial. Styret ber om at det videre 
rettes et særlig fokus på dette. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 2 på Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2018 
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Tertialrapport 2/2018 - Oppdragsdokument 2018 
Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring 
  

Saksbehandler:   Leif Arne Asphaug-Hansen, avdelingsleder samhandling og  
  Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef  
Møtedato:   26. september 2018 

 

1. Formål/Sammendrag 

Oppdragsdokumentet (OD) for 2018 ble sammen med overordnet risikostyring behandlet 
av styret i Finnmarkssykehuset HF i styresak 8/2018. Tertialrapport etter 1. tertial ble 
behandlet i styresak 36/2018. Helseforetakene skal etter 2. tertial rapportere på utvalgte 
områder av OD og gjennomføre nye risikovurderinger. Dette er gjort i vedlagte 
Tertialrapport 2/2018 med samlet risikovurdering for hele foretaket.   
 

2. Bakgrunn 

Rapport på OD 2018 etter 2. tertial omhandler fem områder som er valgt ut av Helse Nord 
RHF, fordi de er antatt å være kritiske for måloppnåelse: 
a)  Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
b)  Det skal ikke være fristbrudd 
c)  Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % 
e)  Økonomisk resultat i tråd med plan 
 
Foruten disse fem områdene valgte Finnmarkssykehuset HF i tillegg tre områder, som ble 
ansett å være kritiske for måloppnåelsen: 
f)   Sammedagsepikrise >80% 
g)  AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
h)  Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
 

3. Saksvurdering 

3.1: Rapport på de utvalgte områdene i OD:  
Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
 Reduksjon av ventetid har et fortsatt fokus. Foretaket ligger samlet sett innenfor 

målene for 2018.  
 Foretaket oppnår ikke måltallet for fristbrudd, men kan vise til en positiv utvikling og 

laveste andel fristbrudd siden 2015.  
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 Foretaket har mål om å overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet 
med 2017. Det er besluttet å opprette klinikkvise forbedringsteam for å sikre bedre 
overholdelse av en større andel pasientavtaler.  

 Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal det være 
høyere aktivitetsvekst enn innen somatikken. Tallene viser at klinikken har hatt en 
nedgang i antall konsultasjoner i forhold til 2017, men det pågår retting av feil-
registreringer slik at tallene kan bli bedre. Faktorer som behandlerkapasitet som følge 
av ubesatte stillinger og høy utdanningsaktivitet har påvirket aktiviteten hittil i år.  

 Overgang til faglig likeverdige legemidler følges opp ved at leger kontaktes og 
anmodes om å bytte til likeverdige/rimeligere alternativer. 

 Fra pasientreiser arbeides det videre med å øke digitaliseringsgrad ved 
reisebestillinger. 

 
Somatikk 
 Andel pasienter som ved hjerneslag får intravenøs trombolysebehandling er lavt i 2. 

tertial. Temaet settes på dagsorden i klinikkene ved at forløp skal gjennomgås for å 
sikre at gjeldende prosedyrer/retningslinjer blir fulgt. Lav andel pasienter med slikt 
tilbud kan forklares ved tidsaspekt før ankomst sykehus samt andre faktorer som 
ekskluderer pasientene fra slik behandling.  

 Foretakets mål om at minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt skal ha 
trombolysebehandling innen 40 minutter følges nøye, men det er få pasienter 
registrert.  

 Andel pasienter som får hjemmedialyse vil variere – prosentandelen er noe redusert 
ved 2. tertial sammenlignet med 1. tertial, fra 30 % til 24 %.  

 Det har vist seg at å gjennomføre minst 70 % av pakkeforløpene innenfor standard 
forløpstid er utfordrende. Foretaket har registrert en noe lavere andel ved utgang av 
2. tertial sammenlignet med 1. tertial. Kreftforløp er gjennomgått i den hensikt å 
kartlegge områder klinikkene særlig skal følge opp for å hindre unødig tidstap. 
Klinikkene har laget planer for oppfølging av de enkelte pakkeforløp på samme måte 
som oppfølging av fristbrudd. Oppfølging skal skje månedlig og være forankret i 
ledergruppene. 

 Det er startet en prosess gjeldende variasjon i tilbudet innen KOLS og ortopedi, med 
en gjennomgang av og arbeid med de variasjoner som fremkommer i Helseatlaset. 

 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 Antallet tvangsinnleggelser skal reduseres. Det forventes at etablering av 

beredskapsvakt for leger og beredskapsseng ved klinikkens døgnenheter skal gi god 
effekt. Det foreligger en usikkerhet da tallmaterialet som er mottatt fra UNN HF ikke 
klart skiller ut tvangsinnleggelser blant øyeblikkelig-hjelp innleggelsene, men antall 
innleggelser totalt er redusert. I perioden januar – juni var det i 2017 hele 201 
aktuelle innleggelser, for samme periode i 2018 var tallet redusert til 140 innleggelser. 

 Ved rapportering har det ikke vært mulig å framskaffe eventuelle behandlingsavbrudd 
i perioden. I første tertial var det 4 registrerte behandlingsavbrudd av samlet 28 
utskrivninger i perioden. 
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Samhandling med kommuner  
 Det arbeides på flere områder med tiltak for å understøtte fastlegene og 

kommunehelsetjenesten, som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i kommunene. 
Videobasert dialog er tatt i bruk i klinikk for psykisk helsevern og rus. Andre enheter 
er i gang med å vurdere tilsvarende tiltak. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som søker 
å utarbeide en økonomisk modell for at kommuner skal få dekket sine kostnader ved 
flytting av behandlingstilbud ut i kommunene. 

 
Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 Det foreligger samarbeidsavtaler med private avtalespesialister som følges opp. 
 

Kvalitetsutvikling 

 Det er et mål å ikke ha korridorpasienter. Det er tett dialog med kommunene med 
hensyn til utskrivningsklare pasienter. Det er iverksatt tiltak innad i sykehusene som 
blant annet innebærer at en benytter ledige senger på andre poster.  

 Manuelle tellinger viser at legemiddellister samstemmes, men dokumentasjon på slike 
samstemminger er mangelfulle, noe som gir dårlige tall når foretaket skal 
sammenlignes med andre foretak. Dette følges opp ved å sikre at registrering i Dips 
gjøres i henhold til prosedyre og likt med øvrige foretak i Helse Nord. 
 

Pasientsikkerhet  
 Klinikkene er godt i gang med innføring av tiltakspakkene, og majoriteten av tiltakene 

er nå inne i ordinær drift. De to siste tiltakspakkene skal være implementert innen 
utgangen av 2018.  

 
Smittevern 
 Forbruket av bredspektret antibiotika har økt noe fra tertialrapport 1. 
 Det utføres fortløpende insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner.  
 
Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
 Finnmarkssykehuset HF har fortsatt gode tall gjeldende deltidsstillinger. 
 Det arbeides fortsatt godt med tiltak for å redusere sykefravær.  
 Det er arbeidet med tiltak etter Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes 

håndtering av bierverv.  
 
Tilstrekkelig kvalifisert personell 
 Foretaket jobber med denne oppgaven både internt og i samarbeid med Helse Nord. 

 

Innfri økonomiske mål i perioden 
 Innkjøpssystemet (Clockwork) er under full implementering. Implementeringen går 

som planlagt og opplæring vil være ferdig innen utgangen av 2018.  
 Samarbeidsavtalen med Sykehusinnkjøp er revidert og klar for signering. I 2018 skal 

sykehusinnkjøp HF gjennomføre alle anskaffelser over 100.000,- for FIN HF.  
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3.2: Oppsummering av overordnet risikovurdering:  
A: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
Finnmarkssykehuset har tilfredsstilt tidligere krav på måloppnåelse innenfor 60 dager. 
Det er iverksatt tiltak for å nå nytt mål innen 2021. Risiko framstår som uendret og 
fortsatt lav etter 2. tertial, da hensyntatt tidsperspektivet om måloppnåelse innen 2021. 
 
B: Det skal ikke være fristbrudd 
Antall fristbrudd er fortsatt nær målet om null fristbrudd, men noe ustabilt fra måned til 
måned med variasjoner mellom klinikkene. Risiko framstår fortsatt samlet for 
Finnmarkssykehuset HF som middels og uendret etter 1. tertial. 
 
C: Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
Tallene er noe dårligere sammenlignet med gjennomgang ved første tertial. Andelen for 
de siste 6 måneder (mars 2018 - august 2018) ligger på 61 %. Negativ utvikling medfører 
at området vurderes å ha en høyere risiko etter 2. tertial. 
 
D: Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % 
Sykefraværsstatistikken for første halvår i 2018 indikerer en positiv utvikling. I mai var 
sykefraværet 7,6 % og korttidsfraværet 2,1%. Reduksjon av sykefravær er et langsiktig og 
kontinuerlig arbeid som har et høyt fokus i foretaket. Området vurderes fortsatt som 
usikkert og risiko vurderes fortsatt som middels og uendret etter 2. tertial. 
 
E: Økonomisk resultat i tråd med plan 
Utfordringsbildet har endret seg fra foregående rapportering. Resultatet i juli alene viste 
et budsjettavvik på -12,1 MNOK. Resultatavvikene i kjernevirksomheten pr august viser at 
FIN har større utfordringer med å oppnå budsjettkontroll som ønsket. 50% av avviket 
forårsakes av engangskostnader. Tar man hensyn til dette er avviket -8,7 MNOK. Tiltak 
som er iverksatt har heller ikke hatt ønsket økonomisk effekt, og enkelte tiltak er ikke 
iverksatt. Prognosen endres derfor til et resultat på +9 MNOK, som er -15 MNOK etter 
resultatkrav. Risiko for negativt budsjettavvik endres til fortsatt å være moderat, men 
høyere enn ved årets inngang og etter 1. tertial. 
 
F: Sammedagsepikrise >80% 
Målet om at 80 % av epikrisene skal sluttføres utskrivningsdagen er utfordrende. Det er 
en bedring i måloppnåelsen sammenlignet med måling for 1. tertial. Ved gjennomgang 
etter andre tertial er risikovurdering den samme som ved rapportering etter 1. tertial. 
 
G: AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
I andre tertial har antall AML-brudd gått opp. I juni og august var det flere brudd 
sammenlignet med samme periode i 2017. Dette har sammenheng med ferieavvikling og 
tilgang på ferievikarer. Samlet sett er antall AML-brudd redusert med 7% så langt i 2018. 
Det forventes at antall månedlige brudd går ned når ferieavvikling er over, og risikoen 
framstår derfor fortsatt som lav etter 2. tertial. 
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H: Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
Det er utarbeidet og iverksatt en handlingsplan for anskaffelsesområdet, hvor man vil øke 
anskaffelser gjennom Clockwork til 80%. Fullmakts delegasjonen er endret slik at 
bestiller og godkjenner er attestant og anviser, noe som har redusert antallet bestillere i 
organisasjonen. Det pågår opplæring i bruken av systemet, og opplæringsplanen skal 
være gjennomført innen 2018. Tall for anskaffelser gjennom Clockwork viser en økning 
fra 19% til 29,6%. Prosjektet er forankret gjennom hele organisasjonen, men risiko for å 
ikke nå målet i 2018 er høy. 
 
Samlet risikovurdering: 
A: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
B: Det skal ikke være fristbrudd 
C: Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
D: Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % 
E: Økonomisk resultat i tråd med plan 
F: Sammedagsepikrise >80% (risikobildet endret ved 1.tertial – ny vurdering F1 ) 
G: AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
H: Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
 
Risikovurdering ved årets start  

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

Svært stor      

Stor      

Moderat   C   

Liten   B, D, E, F, H   

Meget liten  G A   

 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 
 KONSEKVENS 

 
 
Risikovurdering etter 2. tertial 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

Svært stor      

Stor   F, H,  C, E   

Moderat      

Liten   B, D   

Meget liten  G A   

 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 
 KONSEKVENS 

Tabellforklaring: 
Risikovurdering er markert med bokstav tilhørende punktet. 
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4. Medbestemmelse 

Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte 17. 
september 2018. 

 

5. Direktørens vurdering 

Finnmarkssykehuset HF arbeider kontinuerlig med å gjennomføre oppdraget som er gitt 
gjennom Oppdragsdokumentet 2018. Det gjenstår fortsatt arbeid for å oppnå målene 
innenfor flere kvalitetsindikatorer. Dette gjelder spesielt for sammedagsepikrise og 
gjennomføring av pakkeforløp. Det er fortsatt forskjeller mellom klinikkene, som gjør at 
hver enkelt klinikk har sitt eget utfordringsbilde, som må følges opp. Flere av kravene i 
OD 2018 er tema i de regelmessige oppfølgingsmøtene som administrerende direktør har 
med klinikkene. 
 
De definerte risikoområdene er vurdert påny, og ved utgangen av 2. tertial vurderes den 
samlede risikoen for foretaket som moderat men med noe større sannsynlighet for at 
risiko vil inntreffe. Det overordnede bildet er at det kan vises til mange gode resultater, 
men at måloppnåelsen er svakere enn ønsket på noen områder. Det vil rettes et særskilt 
fokus på økonomiske tiltak for å oppnå resultat i tråd med plan. 
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Ordliste 
AD Administrerende direktør 
ASJ Automatisert strukturert journalundersøkelse  
BHM Behandlingshjelpemidler 
BUFETAT Barne-, ungdoms- og familieetaten  
DIPS Leverandør av elektronisk pasientjournal - EPJ. 
EMT                  Emergency Medical Team 
FDV Forvaltning, drift og vedlikehold 
FIN Finnmarkssykehuset 
FRESK FREmtidens Systemer i Klinikkene 
GAT  Arbeidsplansystem i Helse Nord  
GTT Global trigger tool 
HAI                    Infeksjoner assosiert med opphold eller behandling i en                          

helseinstitusjon 
HN                     Helse Nord 
HOD Helse- og omsorgsdepartementet 
HF Helseforetak 
HMS                  Helse, miljø og sikkerhet 
HSYK Helgelandssykehuset 
IKP                    Infeksjonskontrollprogram 
IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
KD Kunnskapsdepartementet 
KORSN             Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord 
KLINBEFORSK De regionale helseforetakenes nasjonale program for klinisk            

behandlingsforskning  

KS  Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
KPP                   Kostnad per pasient 
MTU Medisinsk teknisk utstyr 
NCAF                Elektronisk portal for gransking av pasientjournaler/pasientskader 
NIFU                 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
NLSH Nordlandssykehuset 
NOIS Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og 

helseassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften)  
NOIS-PIAH      Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og 

antibiotikabruk 
NSTEMI           Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG    
OSO Overordnet samarbeidsorgan 
PAS/EPJ Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system  
PCI                    Perkutan koronar intervensjon 
PET                   Positronemisjonstomografi, diagnostisk undersøkelse 
RHF                  Regionalt helseforetak 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 
SANO Sykehusapotek Nord 
SKDE                Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
STEMI              Akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG 
TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
Krav for 2018: 
1. Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig 

ventetid skal være under 50 dager innen 2021.  
Rapporteringstekst 2. tertial 
Hittil i år ligger foretaket samlet sett under kravet om 60 dager. Gjennomsnittlig 
ventetid ved Klinikk Hammerfest er nå 58 dager, ved klinikk Kirkenes 53 dager. Innen 
TSB er gjennomsnittlig ventetid 45 dager, innen voksenpsykiatri 47 dager og for 
barn/unge 49 dager.  

 
2. Ikke ha fristbrudd. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Foretaket kan vise til den laveste andel fristbrudd siden 2015 med 1,1 – 2,0 % 
fristbrudd. Klinikk Hammerfest og Klinikk for psykisk helsevern og rus kan spesielt 
vise til lavere andel fristbrudd i perioden. Klinikk Kirkenes har fortsatt den laveste 
andelen, og innfrir blant annet målet om 0 % fristbrudd i juli. Enkelte fristbrudd blir 
registrert som konsekvens av at personell registrerer feil i den elektroniske 
pasientjournalen. Det er utarbeidet rutinebeskrivelser som skal forhindre 
feilregistreringer. Klinikkene skal iverksette tiltak ved at rutiner gjennomgås og 
opplæring gjennomføres med personell som arbeider med dette. 

 
3. Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 20171.  

Rapporteringstekst 2. tertial  
AIM (nasjonal arbeidsgruppe for utvikling av kvalitetsindikatorer og metode for 
uttrekk) har konkludert med at rapportering på median tid til tjenestestart ikke er en 
egnet indikator for formålet. Det foreligger ikke tall på denne indikatoren. 
Referanse til rapport: https://helse-
nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/Red
uksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20-%20f%c3%b8rste%20rapport%202018.pdf 

 
4. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert 

planlagt tid). Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021.  
Rapporteringstekst 2. tertial 
Totalt sett overholder foretaket 85 % av sine pasientavtaler. Utfordringer ligger 
spesielt innen ØNH, hvor andelen er 72 % og innen Psykisk helsevern barn og unge 
hvor andelen er 78 %. I september ble det besluttet å opprette klinikkvise 
forbedringsteam for å følge opp at foretaket oppfyller målet om å overholde 
pasientavtalene. 

 

                                                      
1 Tiden mellom den dato henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og den dato pasienten mottar 
en tjeneste, det vil si dato for når en bestemt prosedyre er utført. Dette måles for et utvalg utrednings- og 
behandlingsprosedyrer. Liste over hvilke utrednings- og behandlingstjenester som inngår i målingene 
finnes på Helsedirektoratets nettsider: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20p
asientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf 

https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20-%20f%c3%b8rste%20rapport%202018.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20-%20f%c3%b8rste%20rapport%202018.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20-%20f%c3%b8rste%20rapport%202018.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf
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5. Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for 
barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).2 

Rapporteringstekst 2. tertial  
Telling viser at klinikken har hatt en nedgang i antall konsultasjoner i forhold til 2017, 
men det pågår retting av feilregistreringer, slik at tallene kan bli bedre. Faktorer som 
behandlerkapasitet som følge av ubesatte stillinger og høy utdanningsaktivitet har 
påvirket tallene.  

 
6. Følge opp anbefalingene i rapporten fra de regionale helseforetakene til HOD 

«Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag», og redegjøre 
for denne oppfølgingen innen 1. mai. En viktig forutsetning for overgang til faglig 
likeverdige, men rimeligere legemidler, er at helsepersonell har tilstrekkelig 
informasjon om legemidler på forskrivningstidspunktet.  

Rapporteringstekst 2. tertial  
For de tradisjonelle legemidlene som LIS-avtalene omhandler så ordineres disse i 
kurve i form av generisk ordinering. Pasientene får utlevert det legemiddelet som LIS-
avtalene anbefaler. For TNF-alfa-hemmere sendes det fortløpende ut informasjon om 
gjeldende anbud til avdelinger (for legemidler som gis på sykehus) og til forskrivende 
leger (for legemidler som skrives ut på H-resept og settes av pasientene selv). Alle 
leger som i det siste året har skrevet ut resepter på Enbrel, Simponi, Humira eller 
Cimzia er fra medisinsk fagsjef blitt tilskrevet direkte med anmodning om å vurdere 
bytte av legemiddel.  

 
 
11. Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord. 

Rapporteringstekst 2. tertial  
Pasientreiser Finnmarkssykehuset har i perioden vektlagt informasjon til pasienter 
som ringer for å bestille reise, og informasjon til rekvirenter som besøkes (har 
gjennomført 10 rekvirentbesøk i 2. tertial). Digitaliseringsgraden varierer noe, men 
gjennomsnittet for januar – juli 2018 er 52,7 %. Målet er innen rekkevidde.  

 
 
  

                                                      
2 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk 
etter sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell. 
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3.2 Somatikk 
 
Krav for 2018 
2. Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt 

hjerneinfarkt. 
Rapporteringstekst 2. tertial 
I følge Norsk Hjerneslagregister var det i første tertial 2018 innlagt 18 pasienter på 
klinikk Hammerfest og 11 pasienter på klinikk Kirkenes med hjerneslag. Kun én av 
disse pasientene (på Kirkenes) fikk trombolyse. Samlet gir dette en prosentandel på 
3,4 %. Klinikkene melder at de følger faglige nasjonale retningslinjer for hvilke 
pasienter som skal ha trombolyse. Retningslinje/prosedyre er revidert. Klinikkene 
skal gjennomgå aktuelle pasientforløp og sikre at eventuelle avvik gjennomgås og 
registreres i foretakets avvikssystem. Det kan være faglige grunner til at pasienter 
ikke får trombolyse eller at de kommer for sent inn til sykehus. 

 
3. Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, 

denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  
Rapporteringstekst 2. tertial 
I følge Norsk hjerneslagregister var det i første tertial 2018 én pasient som fikk 
trombolyse. Vedkommende fikk sin inn behandling innen 40 minutter.  

 
4. Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Fire av i alt 17 pasienter i FIN gis i dag hjemme-dialyse. Dette gir en prosentandel på 
24 %. Tall vil variere ut fra hvilke pasienter som til enhver tid skal ha slikt tilbud. 

 
6. Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av de 

26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
I følge data fra Helsedirektoratet har Finnmarkssykehuset HF for året september 2017 
til august 2018 62% pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid. Andelen 
for de siste 6 måneder (mars 2018 - august 2018) ligger på 61 %.  
I løpet av 2. tertial er 24 pasientforløp gjeldende prostata-kreft gjennomgått for å 
kartlegge tidsaspekt mellom de ulike tiltak i forløpet. Tid fra henvisning til første time, 
tid fra MR-henvisning til time MR-prostata i Tromsø, tid biopsi-svar til drøfting av 
videre behandling er blant områdene klinikkene vil fokusere på i tiden fremover for å 
bedre forløpstiden. Klinikkene har laget planer for oppfølging av de enkelte 
pakkeforløp på samme måte som oppfølging av fristbrudd. Oppfølging skal skje 
månedlig og være forankret i ledergruppene. 
 
Ved klinikk Kirkenes er stilling som forløpskoordinator besatt fra 1. september etter 
en periode hvor stillingen var ubesatt. Klinikken regner med en tettere oppfølging av 
pakkeforløpene og at klinikken kommer opp på minimum nasjonalt nivå innen kort til. 
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7. Redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. SKDEs helseatlas.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Det er planlagt en prosess på dette som starter med en gjennomgang av de variasjoner 
som fremkommer i Helseatlaset. Det er iverksatt pasientforløpsarbeid i samarbeid 
med kommunene der denne pasientgruppen inngår. 

 
15. Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen 

prehospital trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).  
Rapporteringstekst 2. tertial 
Det gjennomføres årlig sertifisering på bruk av medikamenter og situasjoner som 
indikerer bruk av trombolytisk behandling, og dette ble gjennomført på fagdager 
våren 2018 for alt personell. Plan for implementering av årlige resertifiseringer er 
under utarbeidelse i 3. kvartal. 2018.  

 
17. Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til 

pasienter med sykelig overvekt. 
Rapporteringstekst 2. tertial 
Klinikk Hammerfest har etablert overvekts-poliklinikk både for barn og voksne, mens 
klinikk Kirkenes har etablert overvekts-poliklinikk for voksne. 

 

 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

Krav for 2018 
1. Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Klinikkens beredskapsordning (vaktberedskap og dedikerte sengeplasser) ble 
igangsatt 29.01.18. Døgnenhetenes tilgang til psykiater på ettermiddag og kveld for 
rådføring vedrørende inneliggende pasienter, samt mulighet for å få lagt inn pasienter 
i døgnenheter, har ført til en reduksjon i antall øyeblikkelig-hjelp innleggelser ved 
UNN. Tallmaterialet skiller ikke ut tvangsinnleggelser blant øyeblikkelig-hjelp 
innleggelsene. I perioden januar – juni var det i 2017 hele 201 aktuelle innleggelser, 
for samme periode i 2018 så man en reduksjon til 140 innleggelser.   
Klinikkledelsen i klinikk psykisk helsevern og rus, har i klinikkledermøte den 14.08.18 
godkjent klinikkens handlingsplan for riktig og redusert bruk av tvang i klinikk 
psykisk helsevern.  

 
3. Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarksklinikken ligger litt over plantallene for første 6 måneder. Dvs at måltall er 
nådd. Hvis pasienter vil ha utsettelse innkalles andre pasienter som står på vent.  Hvis 
pasienten venter på avrusningen på UNN, kan innleggelse ikke fremskyves. I 2. tertial 
er det samlet 27 utskrivninger, hvorav 3 er pasientbesluttede utskrivninger.  
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3.4 Samhandling med kommuner  
Krav for 2018 
3. Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 

kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 

kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 

o Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 

samarbeidsparter (fastleger mv).  

Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Klinikk psykisk helsevern og rus fortsetter bruk av videobasert løsning i 
konsultasjoner. Arbeideidet med å iverksette slike konsultasjoner i andre klinikker 
fortsetter. Arbeidet med å finne modell som sikrer økonomi for både foretak og 
aktuell(e) kommune(r) fortsetter med mål om å ha avtale klar i løpet av høsten 2018. 
Det arbeides også med etablering av e-helsepoliklinikk. 

 
 

3.5 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
Krav for 2018 

1. Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private 
avtaleparter, jf. rapport fra juni 2017, innen 1. mai.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Det foreligger samarbeidsavtaler med 5 av 6 avtalespesialister i Finnmark. 
Finnmarkssykehuset deltar aktivt i samarbeidet med Helse Nord om 
avtalespesialister.  

 
 

3.6 Kvalitetsutvikling 
Krav for 2018  

2. Ikke ha korridorpasienter. 
Rapporteringstekst 2. tertial 
Dette punktet angir pasienter som fysisk ligger i korridor på registreringstidspunktet, 
ikke omfang av overbelegg. Faktorer som overbelegg, smittehensyn, 
kjønnssammensetning og pasientens observasjonsbehov påvirker omfang. Ved klinikk 
Hammerfest er det i perioden registrert 113 korridordøgn, som representerer en 
økning i forekomst. Ved klinikk Kirkenes er det registrert 7 korridordøgn i perioden. 
Det jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn til dagbehandling for å få ned 
antallet korridorpasienter samt ut mot kommunene for å få utskrivningsklare 
pasienter flyttet. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger for å redusere 
omfang av korridorpasienter.  

 
11. Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av 

legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved 
innleggelse fra og med andre halvår 2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 
% av legemiddellistene være samstemt ved innleggelse.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Opplæring er gitt til medisinsk avdeling på klinikk Kirkenes og til med/kir/ort på 
klinikk Hammerfest. Manuelle målinger viser at legemiddellister samstemmes, med 
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noe variasjon mellom ulike avdelinger. Måling viser variasjon mellom 60 – 75 % uten 
at slik resultat gjenspeiles i HN-LIS portalen. 

 
 

3.7 Pasientsikkerhet  
Krav for 2018 
2. Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 

sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Klinikkene har innført tiltakspakker. De fleste av disse er innarbeidet i ordinær 
aktivitet i klinikkenes drift. De to siste tiltakspakkene planlegges implementert i løpet 
av 2018. Klinikk Kirkenes har i forbindelse med flytting ikke kunnet prioritere dette 
arbeidet. Imidlertid skal alle tiltakspakkene være implementert innen utgangen av 
2018.  

 

3.8 Smittevern 
Krav for 2018 
2. Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012.3 

Rapporteringstekst 2. tertial 
I henhold til nasjonale rapporter for første tertial 2018 har forbruket av bredspektret 
antibiotika økt slik at FIN nå er dårligst i regionen. Det er særlig karbapenemer og 
tredje generasjons cefalosporiner som har økt. 

 
3. Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 

antibiotikabruk (NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus 

rapporteres til Helse Nord RHF. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Dette utføres regelmessig. 

 

4. Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet 

(NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Dette utføres fortløpende. 

 

 

  

                                                      
3 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 
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6 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

 

6.1 Sikre gode arbeidsforhold 
Krav for 2018 

1. Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i 
tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen 
deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal 
fremgå i fremtidig tertialrapportering. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarkssykehuset har fortsatt et lavt deltidsnivå på 15,74 % per juli. Av de 54 
personene som per i dag har registrert seg i Personalportalen som deltidsarbeider er 
det kun 16 som går uønsket deltid.   
 
Foretaket har et mål om at flere av de som jobber deltid skal registrere seg i 
Personalportalen og gi tilbakemelding om de ønsker å være deltidsarbeider eller ikke.  

 
2. Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å 

holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær 
over 10 %.  

Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarkssykehuset følger opp arbeidet med å utarbeide lokale nærværsplaner i alle 
enheter. Pr. juni har omtrent halvparten av enhetene en nærværsplan. Arbeidet følges 
videre opp i linjen, med rapportering i foretakets arbeidsmiljøutvalg, for å sikre at alle 
enheter utarbeider en plan i løpet av året.  
 
Enhetene utarbeider tiltak tilpasset sin situasjon, sine muligheter og utfordringer. 
Eksempler på tiltak er: tilrettelegging ved at den sykemeldte i en periode går på topp, 
legge til rette for at ansatte kan ta felles lunsj, større medvirkning i utarbeidelse av 
turnus, prioritere tid til regelmessig internundervisning, ha suksesshistorier som 
tema, legge til rette for både formelle og uformelle møter mellom enheter/avdelinger. 
I tillegg til ulike lokalt tilpassede tiltak, er det generell fokus på gjennomføring av 
vernerunder, Kvamgrupper/-råd og utviklingssamtaler.  
 
Sykefraværsstatistikken for første halvår i 2018 indikerer en positiv utvikling. I mai 
var sykefraværet 7,6% og korttidsfraværet 2,1%. Finnmarkssykehuset har et 
overordnet mål i arbeidsgiverpolitikken om et sykefravær under 6%. 

 
3. Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse 

om helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017.  
Rapporteringstekst 2. tertial  
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet en plan. Det grunnleggende i dette arbeidet er 
utvikling av en lederveileder hvor det tydeliggjøres at leder både skal orienteres om 
bierverv, og skal godkjenne disse i tråd med etiske retningslinjer. I tillegg ligger det i 
planen fire tiltak: 1) Ansattes plikt til å registrere bierverv er lagt inn i 
arbeidsavtale/rammeavtale, 2) Intern kampanje på intranett og i 
lederutviklingsprogram der temaet fokuseres, 3) Etablere kompetansekrav i 
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kompetanseportalen både for ledere og for ansatte, samt 4) Drøfte på regionalt nivå 
om hvorvidt eget punkt om bierverv skal tas inn i malen for utviklingssamtaler.  
 
Innen utgangen av 2018 har foretaket fulgt opp Riksrevisjonens anbefalte tiltak innen 
områdene lederskap, medarbeiderskap, forbedring av administrative rutiner og 
retningslinjer slik at de er i tråd med lovverket rundt bierverv.  

 
 
 

6.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
Krav for 2018 

2. Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom 
faktisk bemanning og utdanningskapasitet vs. plan. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Foretaket jobber med denne oppgaven både internt og i samarbeid med Helse Nord. 
Internt har Finnmarkssykehuset: 

 Utarbeidet kompetanseplaner for bioingeniører og spesialsykepleiere. 
 Startet arbeid med å gjøre seg kjent med og bruke regional bemanningsmodell.  
 Igangsatt arbeid i de respektive klinikkene med sikte på at foretaket innen 

november 2018 ha en oversikt over bemanningsbehov og utdanningskapasitet.  
 
Parallelt med det interne arbeidet er det dialog med Helse Nord RHF og de andre 
foretakene i regionen. Det er en del pågående regional/nasjonal aktivitet på tema 
bemanning, framskrivinger og utdanning. Etter anbefaling fra Helse Nord RHF 
avventer Finnmarkssykehuset deler av det praktiske arbeidet i påvente av felles 
avklaringer i regionen. Dette arbeidet følges opp i regionen høsten 2018. 

  
3. Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med 

oppfølging av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarkssykehuset følger opp Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling.  
Tiltakene er forankret i foretakets arbeidsgiverpolitiske handlingsplan 2016-2019. 
 
Lederutvikling og –utdanning: Foretaket tilbyr målrettede interne programmer basert 
på nivå.  I 2018 gjennomfører ti kandidater programmet ledermobilisering og 
foretaket har to kull enhetsledere gjennom programmet basisledelse. Enhetsledere 
som ønsker det følger 60 stp studieprogram i regi av UiT. Foretaket har en kandidat 
på Helse Nords master i helseledelse, samt en kandidat på Nasjonalt 
topplederprogram. Etablering av nettverksgrupper for ledere og bruk av intern 
kompetanse er grunnleggende i alle foretakets program. Obligatorisk kompetanseplan 
for alle ledere er opprettet i kompetansemodulen som følges opp derfra med månedlig 
rapportering. Introduksjonsprogram for nye ledere følger samme mal.  

 
Analyser: Foretaket jobber med utvikling av rutiner for lederutvelgelse. Forventinger 
til ledere skal klargjøres og rolle defineres. Nasjonal bemanningsmodell skal brukes 
for å følge opp turnover blant ledere i foretaket.  
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Verktøy: Lederhåndboken publiseres på slutten av året. Foretakets kurs innen 
basisledelse evalueres årlig. 

 

 

7 Innfri økonomiske mål i perioden 
 

7.2 Resultatkrav 
Krav for 2018: 

2. Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av 
regionale/nasjonale prosjekt som: 

a) Innføring av felles kliniske system, jf. tidligere styrebehandling, herunder 
forutsetningen om kompetansebygging og funksjonell forvaltning. 

b) Virksomhetsoverdragelse av pasientreiser uten rekvisisjon. 
c) Satsing på klinisk farmasi. 
d) Innkjøp. 
e) Innføring av nytt sak-/arkivsystem. 
f) Innføring av kompetansemodulen i personalportalen. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
a) Finnmarkssykehuset ønsker på jobbe systematisk og målrettet i forhold til 

gevinstrealisering knyttet til innføring av felles kliniske systemer. Flere systemer 
er rullet ut de siste årene og nye er under utrulling. Foretaket etablerer nå 
systemer og rutiner som skal sikre gevinstrealisering i større grad enn tidligere 
gjennom å sette tydelige målsetninger, etablere systemer for måling av effekt, 
etablere ordning med gevinstrealiseringsansvarlig, etablere arbeidsgruppe for 
gevinstrealisering osv. Målsetningen er å ha dette oppe å gå fra årsskiftet med eget 
mandat for arbeidet. 

b) Pasientreiser i Finnmark har gjort en økonomisk gjennomgang av 
virksomhetsoverdragelsen, reiser uten rekvisisjon (reiseregninger). Reduksjonen 
er på 4 årsverk i Finnmark. Utregningen viser at det koster omtrent 600 000,- mer 
å behandle reiseregninger gjennom Pasientreiser HF enn i FIN. Det er økning i 
transaksjonstunge tjenester (post, skanning, utbetaling) til tross for at det nå 
skannes færre reiseregninger. Finnmarkssykehuset vil i 2018 betale litt over 1 
million kr mer for saksbehandling av reiseregninger etter overføring av oppgaver 
til Pasientreiser HF. Eventuell gevinst som følge av ny forskrift er ikke vurdert her. 

c) Klinisk farmasøyt er ansatt ved klinikk Hammerfest og det pågår 
ansettelsesprosess med klinisk farmasøyt i Kirkenes. De kliniske farmasøytene 
arbeider pasientnært og er under faglig styring av medisinsk avdelingsoverlege i 
Hammerfest. Vedkommende bidrar også til legemiddelkomiteen og 
Smittevernrådet i Finnmarkssykehuset.  

d) Innkjøpsavdelingen er redusert med ett årsverk etter overføring av oppgaver til 
Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser for FIN og 
nytteverdien gjenspeiles i at FIN er ajour med avtaleinnlesing i innkjøpssystemet, 
oppfølging av avtalelojalitet og fokus på bruk av innkjøpssystemet.  

e) På grunn av forsinkelse i implementeringen av nytt sak-/arkivsystem Elements er 
det ikke mulig å rapportere på gevinstplaner på nåværende tidspunkt.  

f) Lokalt mottaksprosjekt kompetanseportal har høy nytteverdi i alle klinikker som 
et godt ledelsesverktøy. Revisjoner som DSB har gjennomført rapporterer at de er 
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svært fornøyd med portalens rapporteringsoversikt over gjennomført opplæring. 
Kompetanseplaner utvikles i samarbeid med klinikkenes ledergrupper. Det antas 
at 70 % av planene er sluttført. Rapportering på gjennomføringsprosent skjer fra 
og med 1/9. 
 

7.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Krav for 2018: 

3. Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM) med innkjøpssystemet ClockWork. Status for 
arbeidet skal inngå i tertialrapport to. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
SDE i Finnmarkssykehuset deltar aktivt i det regionale arbeidet på dette. 

 

7.4 Anskaffelsesområdet 
Foretaksgruppen skal styrebehandle «Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021» i 
løpet av våren 2018. Målet er å redusere innkjøpskostnader med minimum 50 millioner 
kroner i 2018.  
 
Krav for 2018: 

1. Samordning 
o Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
o Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte investeringsanskaffelser i 

2018 
o Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal 

deretter rulleres kvartalsvis. 
Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarkssykehuset må jobbe frem interne rutiner som gjør at fristen til å fremlegge 
investerings- og anskaffelsesplaner kan overholdes, samt kontroll på 
investeringsanskaffelser 2018. Fireårig handlingsplan er et arbeid som ivaretas på 
regionnivå og forankres i innkjøpsforum. 

 
2. Systembruk 

o Innen 1.juli oversende plan for full implementering av innkjøpssystem 
innen 31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav for utgangen av 2018 
følger nedenfor.  

 Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full utrulling 
og for å håndtere foretakets andel av felles forvaltning av system og 
innhold. 

o Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i Clockwork, 
andre fagsystem og utenom system. 

o Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 
 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer og 
tjenester av definert scope gjennom Clockwork: 
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Finnmarkssykehuset 

1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

 
Rapporteringstekst 2. tertial 
 
Clockwork bruk i foretaket, varer pr.juli: 
 Foreløpig i 2018 er omsetningen gjennom Clockwork på 29,6%. Dette er en økning 

på 10,7% fra de samme månedene i 2017. 
 Antall faktura gjennom Clockwork i 2018 er foreløpig 45,8%. Dette er en økning på 

2,8% fra de samme månedene i 2017. 
 

3. Samhandling internt 
o Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale 

anskaffelsesprosjekt. Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige 
aktiviteter i foretaket slik at en unngår samtidighet med andre strategiske 
prosjekt. 

o Innen 31.desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp 

 Planen må synliggjøre behov for ressurser samt grad av 
fellesregional forvaltning. 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarkssykehuset HF svarer til enhver tid ut forespørsler om å bistå i anskaffelser 
og i faggrupper. Det vurderes å opprette faste grupper. Denne dialogen tas i 
innkjøpsforum i RHF. Forvaltning av leveranser fra Sykehusinnkjøp ivaretas ikke godt 
nok i dag og kommunikasjon med Sykehusinnkjøp har fortsatt et 
forbedringspotensial. Det er et mål å opprette faste møtepunkt/arbeidsmøter med 
Sykehusinnkjøp. 

 
4. Samhandling eksternt 

o Innen 1.juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 
o Innen 31.desember etablere permanent samarbeidsavtale med 

Sykehusinnkjøp. 
o Innen 1.juli etablere et strategisk samhandlingsarena med 

Sykehusinnkjøp. 
Rapporteringstekst 2. tertial 
Samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp HF er revidert og klar for signering. Strategisk 
samhandlingsarena ikke etablert, men skal etableres i løpet av 2018.  

 
 

  



Tertialrapport 2. tertial, Finnmarkssykehuset HF- 2018 

15 
 

8 Risikostyring og internkontroll 
Krav for 2018: 
Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele 
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å 
sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten.  
 
Gjennomgangen skal omfatte og konkludere mht.:  

o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2  
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 

understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte 
o Informasjonssikkerhet 
o Klima og miljø 
o Beredskap 
o Risikostyring 

Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusiv:  
o Sammenlignbar statistikk.  
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for oppfølging 

av disse. 
o Gjennomførte risikovurderinger, jf. retningslinjer i Helse Nord (RL1602).  
o Lovkrav og forskrifter 

Rapporteringstekst 2. tertial 
Finnmarkssykehuset gjennomfører årlig en systematisk gjennomgang, benevnt 
«Ledelsens gjennomgang» hvor hovedfokus rettes på tema innen områdene: 
Risikostyring 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 Risikostyring 
 Kvalitetsstyring 
 Helse, miljø og sikkerhet 
 Oppfølging revisjoner 
 Klima og miljø 
 Informasjonssikkerhet 

Kvalitetsstyring  
 Revisjon av dokumenter 
 Avvikshendelser i Docmap. 

Helse Miljø og sikkerhet  
 Sykefraværsstatistikk  
 Brudd på arbeidstidsbestemmelser  
 Personalskader meldes i DocMap  

Oppfølging av revisjoner  
Klima og miljø  
Informasjonssikkerhet  
 
Videre gjennomfører Finnmarkssykehuset tertialvise gjennomganger av utvalgte 
styringsparametere fra Helse Nord samt egne definerte risikoområder. Gjeldende 2. 
tertial følger saken i saksfremlegget. 
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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/
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- 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
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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
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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.  



 

 

21 

 

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
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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


 
 

 

 

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 

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                                  
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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

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 

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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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/578 Lill-Gunn Kivijervi   Hammerfest, 18.september 2018 
 
 
Saksnummer 64/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:  26. september 2018 

Tertialrapporter 2/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

Ingress: I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapporter for alle investeringsprosjekter over 50 MNOK fra gjennomføringsfasen.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2018 for bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering. 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
- Tertialrapport 2/2018 forprosjekt nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tertialrapporter 2/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

  
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  26. september 2018  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. tertial 
2018 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FIN).  

2. Bakgrunn 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 MNOK fra gjennomføringsfasen. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen. 
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 
o Nye Hammerfest sykehus 

 Forprosjektfase  
o Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Fremdrift og ibruktakelse; Kritisk for ferdigstillelse og klinisk drift har de siste måneder 
vært fullførelse av SD-anlegg og branntetting, hovedsakelig i entreprise B03. 
Beslutning om å skifte ut SD-anlegget som var delvis utført i B03, ble tatt i juni. For å 
minimere tidskonsekvensene av arbeid med SD-anlegg, ble det besluttet å gjennomføre 
arbeidet i to faser: fase 1) som er nødvendig for å kunne starte opp sikker, klinisk drift 
og fase 2) resterende arbeid med SD-anlegg, herunder romkontroll. Fase 2 kan pågå 
etter ibruktakelse. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Parallelt med ferdigstillelse av bygget har det vært fokus på å systematisere 
dokumentasjonen til en rettslig prosess. Prosjektorganisasjonen er styrket med 
ytterligere ressurser både fra prosjektlederorganisasjonen og eksternt fra 
Sykehusbygg HF, hovedsakelig for å ivareta ferdigstillelsen med hensyn til fremdrift, 
testing og dokumentasjon.  
 
I sluttfasen er det mange aktiviteter som skal koordineres og ferdigstilles i rekkefølge. 
Ved å styrke prosjektorganisasjonen vil risikoen for forsinkelser av planlagt 
ferdigstillelse reduseres ved tettere oppfølging av entreprenører samt overlevering til 
driftsorganisasjonen. 
 
Økonomi; Til grunn for kostnadsrapporten er en kostnadsramme på 1.485 MNOK. 
Forventet sluttkostnad er i dag 1.574 MNOK. Prognosen inkluderer ikke B03 sine krav i 
sluttfaktura, og heller ikke Finnmarkssykehuset HF sine krav mot entreprenør i 
forbindelse med sluttoppgjør. 
 
Alta Nærsykehus, byggfasen 
Status 2. tertial: 
 Ny Ambulansestasjon, opsjon utløst innenfor budsjett.  

 Endelig avklart benyttelse av Røntgen fra Kirkenes.  

 Avklaring av samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF om 

utstyrsanskaffelser.  

 Innkjøp CT/MR; Evaluering og innstilling er klar, karensperiode avsluttes 14.9.18. 

 Plan for systematisk ferdigstillelse og grensesnitt oppdatert i juni. 

 Stikkprøvekontroll (A-krim) av produksjon og utførelse utført i uke 26 og 34 

 Prosjektgranskning 2 utført.  

 Møte vedrørende avtaler med Alta kommune/Alta omsorgssenter, gjennomført 

med enighet.  

 Opparbeidelse av p-plass og ambulanseutkjøring under utarbeidelse.  

 
HMS; Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og sikker jobb analyse (SJA). For øvrig:  
 Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder.  
 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.  
 Rømningsforhold fra helsehuset er gjennomgått og nødvendige tiltak blir effektuert 

fortløpende.  
 Det er strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.  
 
Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet 
(A-krim). Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er gjennomført med 
positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.   
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere 
rapportert fremdriftsplan. 
 
Økonomi: 
Den økonomisk ramme P(50) for prosjektet er 436,5 mill. kr.: 
 
(P50) opprinnelig      395,0 MNOK 
Flytting av P(85)-ramme       14,5 MNOK  
Fra ord. investeringsramme (ambulansestasjon)      7,0 MNOK 
CT/MR         20,0 MNOK 
Investeringsramme      436,5 MNOK  
Prognose        453,0 MNOK 
Avvik           17,0 MNOK 
 
P(85) 465 MNOK+ 27 MNOK     492,0 MNOK 
 
Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst inventar og 
utstyr samt utbyggingsavtale og Samarbeidsavtale med Alta kommune, som lå med for 
lave budsjetter i forprosjektet. P(50) søkes ikke økt før endelig usikkerhetsanalyse 
foreligger. Usikkerhetsanalyse gjennomføres fortløpende. Usikkerhet har siden mai 
blitt redusert som følge av avklarte forhold rundt utstyrsinnkjøp og generell fremdrift i 
prosjektet. Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres i september med etterfølgende 
budsjettrevisjon. 
 
I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset HF ligger investeringskostnaden for Alta 
Nærsykehus inne med 492 MNOK inkludert CT/MR og ambulansestasjon. 
    

Samisk Helsepark, byggefasen 

Status 2.tertial: 

• Rammetillatelse for grunn og fundamenteringsarbeider er gitt av Karasjok 

Kommune. 

• Arkitekten jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor  

medisinteknisk utstyr tegnes inn. 

• Fasadene er bearbeidet for å skape et mer lokalt preg på bygget. 

• Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. 

• Planlegging av flytting av røntgen fra Kirkenes til Karasjok er iverksatt. 

• Detaljprosjektering foregår av alle fag. 

De fysiske arbeidene på byggeplassen pågår for fullt. Gulv i underetasjen er støpt, vegg 
mot vei er støpt. Trappe- og heissjakt er støpt, stålbæring er montert og hulldekker 
over underetasjen er montert. 
 
Det avholdes jevnlig møter i overordnet tverrgående gruppe (OTG) og avklaringer med 
brukerne skjer etter behov.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Møterom er under planlegging av arkitekt og Totalentreprenør. De fysiske arbeidene 
med møterommene vil sannsynligvis ikke starte før i 2019. Dette vil ikke påvirke 
ferdigstillelse av Somatikk og VPP. 
 
Entreprenøren er satt i gang med å vurdere kostnadsreduserende tiltak for om mulig å 
øke sikkerheten i prosjektet. 
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan. Den økonomiske prognosen for prosjektet 
er i henhold til plan, men krever streng økonomisk styring. 
 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
Status 2. tertial: 
Flytteprosessen starter i løpet av september. Delprosjektene vil framover gjøre siste 
forberedelser fram mot flytting. Flyttingen vil pågå over flere uker, og starter med 
prøvedrift på operasjonsavdelingen i midten av september. 
 
2. tertial har vært preget at usikkerheten knyttet til flyttedato. I mai ble det bestemt at 
flyttingen utsettes til september. OU-prosjektet tilpasser seg ny innflyttingsdato. 
Utsettelsen fører til at noen planlagte aktiviteter utsettes nærmere flyttedato. 
Prosjektet har i løpet av perioden gjennomført individuelle statusmøter med 
avdelingene i klinikk Kirkenes. Avdelingene er i rute med OU-arbeidet.  
 
Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 MNOK. Prosjektet har satt opp et 
foreløpig estimat for NKS-OU og flytting på totalt kr. 6 851 672.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Sluttrapport OU-klinikk Alta er ferdig, bortsett fra to delprosjekter;  
 
DP05 Virksomhetsoverdragelse har fortsatt sine møter, og det er gjennomgående 
dialog mellom kommunen og klinikken, og de berørte ansatte gjennom 
organisasjonene. 
 
DP08 ClockWork utarbeidet oversikt over forsyning til Alta nærsykehus med 
utgangpunkt i dagens infrastruktur i Klinikk Hammerfest og det som er lagt inn i form 
av lager i Klinikk Alta. 
 
Prosjektet har overlevert rapporten som nå iverksettes av klinikk Alta. De to 
gjenstående delprosjekter vil levere sine rapporter i henhold til plan. 
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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OU-prosjekt Samisk Helsepark 
Overordnet tverrgående gruppe (OTG) har fast ukentlig møte, hvor framdrift bygg og 
OU presenteres, og hvor brukermedvirkning løftes fram i forhold til de pågående 
prosesser. I siste tertial har det vært avholdt åtte OTG-møter i Samisk Helsepark (SHP). 
 
Godkjenning av sluttrapport for geriatri, oppstart av arbeidet med merkantile tjenester 
og LMS-tilbudet er noe forsinket, hovedsakelig på grunn av sommerferieavvikling. 
Dette har ført til noe utålmodighet i organisasjonen. Samtidig har det gitt anledning til 
flere gjennomdiskusjoner av mandatene, slik at når vi nå har en nært forestående 
konstituering av gruppene, vil vi forhåpentligvis ha en enda mer oversiktlig situasjon å 
arbeide ut i fra. 
 
Det har vært møte for referansegruppen for kommunene i samisk kjerneområde, samt 
invitasjoner samlet og til enkelte etater særskilt om å komme med innspill til mandat 
for LMS-tilbud og representasjon i gruppen. Referansegruppen blir invitert til fysisk 
møte i Karasjok i forbindelse med ferdigstillelse og åpning av byggetrinn II. 
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektkontroll i tråd med plan.  
 

Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 

«Kick-off» for forprosjektfasen for nye Hammerfest sykehus ble gjennomført med et 
«kick-off» med medvirkningsgruppene, OTG og samarbeidspartnerne Hammerfest 
kommune og UiT den 23. og 24. august.  

I 2. tertial har det pågått en rekke aktiviteter som forberedelse til forprosjektfasen. 

 Utlysning, evaluering og innstilling av entreprenør/rådgivergruppe for 

forprosjektfasen med opsjon på bygging. Karensperiode avsluttet uten klager. 

 Oppstart planprogram. Planprogram er nå ute på høring 

 Avklaring av formelt samarbeid med HK og UiT. Utkast til intensjonsavtaler 

utsendt. 

 Møter om OU-prosess, forankring og eierskap til OU prosessen gjennomgått 
med brukere. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse(SJA) 
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt, heller ikke for SJA. 
Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen. 
 
Fremdrift og økonomi; Arbeidet med forprosjektfasen er i henhold til tidsplan. Målet er 
styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF september 2019. Prosjektet har en 
økonomisk ramme på 31 MNOK, inkludert interne ressurser. Pr august var totalt 
påløpt 1,7 MNOK. Prosjektet vil levere innenfor rammen.  
 

 

 

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 

Nye Hammerfest sykehus, OU 

Den pågående OU-prosessen med mandat i forhold til å vise effektiviseringsgevinst er 
blitt tilføyd en ny oppgave knyttet til oppstart av forprosjektfasen, hvor en rekke 
funksjoner i NHS må avklares. Oppgavene styres fra OTG.  
 
Flere av OU-gruppene har nå svart ut hele eller deler av sine GAP-skjema. I de 
gruppene som har fått frafall av ledere har klinikksjefen utpekt nye, og disse gruppene 
har planer for gjennomføringen av mandatet. Det arbeides parallelt med å beregne 
effektiviseringsgevinst. 
 
Alle gruppene har deltatt i forprosjektmøtet med Sykehusbygg, UiT Norges Arktiske 
Universitet og Hammerfest kommune. Flere mulige samdriftsfordeler åpnet seg med 
dette, samtidig som det reduserer usikkerheten i hva man kan medregne når man 
vurderer effektiviseringsgevinst. 
 
Gruppa som arbeider med kjøkken, hvor det skal velges modell; «kok-server» eller 
«kok-kjøl», har hatt en kortere frist enn de øvrige mandat fordi valg av løsning har stor 
betydning for logistikk og arealdisponering. Gruppa la inn en befaring på Harstad 
sykehus, for å få tilstrekkelig grunnlag til å gi en anbefaling for løsning for NHS. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov 
og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på 
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  
 
Fremdrift og økonomi; Fremdrift er i henhold til plan. Det er satt av 1,0 MNOK til 
arbeidet og det er foreløpig brukt 376.46,-. Det forventes at prosjektet vil holde seg 
innenfor budsjettrammen. 

4. Økonomi 
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde 
budsjett avsatt til prosjektene.  
 
Prosjekt nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. Pr. 2 tertial 89 
mill. kr. over P(85) 1,485 MRD. Prognosen er 1,574MRD. Det er ikke tatt hensyn til 
døgnmulkt i prognosen. Forsinkelsen i prosjektet har også medført en økonomisk 
konsekvens for den kliniske driften da denne er tilpasset en planlagt innflytting som er 
forskjøvet i tid.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges fortsatt gjennomført innenfor rammen på P(50) 
436,5 MNOK. Prognosen viser en kostnad på 453 MNOK. Dette skyldes i hovedsak økte 
kostnader til inventar og utstyr samt at utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta 
kommune har blitt høyere enn hva som var beregnet i forprosjektrapport 2014.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 MNOK inntil usikkerhetsanalyse 
gjennomføres i september. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 skal gjennomføres innenfor rammen på 57 MNOK. 
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.  

5. Medbestemmelse 
Ansatte, pasient- og brukerorganisasjon, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og 
deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede 
tverrgående prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  

Tertialrapportene er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2018, og 
behandlet i FAMU samme dato. 

6. Direktørens vurdering  
Innflytting i nye Kirkenes sykehus starter i september 2018 når totaltest er 
gjennomført og utstyr og arealer er uten risiko for pasienter og ansatte.  Offisiell 
åpning er satt til 12. oktober og innflytting i bygget skjer uavhengig av dette. 

Når det gjelder de øvrige prosjektene vurderer administrerende direktør at disse er i 
henhold til økonomi og fremdriftsplan. Det er god fremdrift i alle prosjekter, og det er 
god brukermedvirkning med både ansatte og pasient- og brukerorganisasjoner.  
 

Vedlegg 
- Saksfremlegg 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
- Tertialrapport 2/2018 forprosjekt nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1. Status/ sammendrag: 

2. tertial har vært preget at utsettelse av flyttedato. I mai ble det bestemt at flyttingen 
utsettes til september. OU-prosjektet tilpasser seg ny innflyttingsdato. Utsettelsen fører til 
at noen planlagte aktiviteter utsettes nærmere flyttedato. Prosjektet har i løpet av perioden 
gjennomført individuelle statusmøter med avdelingene i klinikk Kirkenes. Avdelingene er i 
rute med OU-arbeidet.  
 
4. september ble det annonsert at flyttestart blir i løpet av september. Delprosjektene vil 
framover gjøre siste forberedelser fram mot flytting. 
 
Ubrukte midler på 1,073 NOK er overført til 2018. I tillegg er det satt av 3,750 MNOK til 
flytting i 2018. Utsettelse av innflyttingsdato har gitt usikkerhet rundt kostnadene til 
prosjektet, og ført til utsatt effekt av gevinstrealisering.  Prosjektet har i mars satt opp et 
foreløpig estimat for NKS-OU og flytting på totalt kr. 6 851 672. Estimatet er ikke justert for 
merkostnader pga. utsatt flytting til høsten. OU-prosjektet, inkludert flytting, har hittil i år 
hatt et forbruk på ca. 5.3 millioner.  

 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 

I mai ble det bestemt at flyttingen utsettes til september. OU-prosjektet tilpasser seg ny 
innflyttingsdato. Utsettelsen fører til at noen planlagte aktiviteter utsettes nærmere 
flyttedato. Prosjektet har i løpet av perioden gjennomført individuelle statusmøter med 
avdelingene i klinikk Kirkenes. Formålet har vært å få en oppdatert status fra alle avdelinger, 
og sikre at det ikke er nye problemstillinger som har dukket opp. Tilbakemeldingen er at 
avdelingene er i rute på OU-arbeidet. 
 
Delprosjektene har fulgt opp gjenstående arbeidsoppgaver. I hovedsak er det arbeid med 
revisjon av prosedyrer, opplæring i utstyr og bli kjent i bygget. Det skal også gjennomføres 
brannopplæring.   
 
4. september ble det annonsert at flyttestart blir i løpet av september.  
 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

Følgende aktiviteter er de viktigste den kommende perioden: 
 
Arbeid i delprosjektene 
Delprosjektene gjør siste forberedelser fram mot flytting.  
 
Sengesignalanlegg 
OU-prosjektet er bindeledd mellom klinikk og leverandøren på bruken og opplæring i nytt 
sengesignalanlegg. Opplæring skal foregå via superbrukere på hver enhet.  
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4. HMS & Kvalitet 

De største HMS-utfordringene har vært knyttet til usikkerhet rundt tidspunkt for flytting, og 
kombinasjonen av jobb med OU og andre arbeidsoppgaver inkludert krav til ordinær drift og 
budsjettsituasjonen i Klinikk Kirkenes. Utsettelsene gir bedre tid til opplæring og annen 
forberedende aktivitet. Samtidig gir utsettelsen utfordringer med planer som må endres.  
 
Det er ikke meldt om utfordringer med kvaliteten til prosjektarbeidet i denne perioden. 

 
5. Prosjekt kontroll: 

5.1. Økonomi 

Store deler av budsjettet går til innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til 
frikjøp av prosjektarbeidere. Ubrukte midler på 1,073 NOK er overført til 2018. I tillegg er det 
satt av 3,750 MNOK til flytting i 2018. 
 

5.2. Økonomistatus 

Følgende forbruk er registrert så langt i 2018 (inkludert utgifter til flytting): 
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Oppdatert 04.09.18. 
 
Det er knyttet usikkerhet til hva de endelige kostnadene vil bli. Prosjektet har i mars satt opp 
et foreløpig estimat for NKS-OU og flytting på totalt kr. 6 851 672. Dette inkluderer utgifter 
knyttet til drift av to sykehus. Estimatet er ikke justert for merkostnader pga. utsatt flytting 
til høsten. Utgifter til OU eller flytting merkes med prosjektnummer og omposteres til 
koststed for NKS-OU. Når prosjektet avsluttes tilbakeføres eventuelle kostnader som 
klinikkene må ta selv.  
 

5.3. Endringslogg 

Prosjektet har gjort følgende endringer fra planen: 

 Frist for å levere delprosjektbeskrivelser ble høsten 2015 satt til desember 2015. 

Denne fristen ble utsatt av prosjektledelsen. Nye frister ble satt til 17.04 og 01.05 for 

delprosjekter startet opp i 2015. Se vedlagte oversikt. 

 28.04.16: Prosjektledelsen har gitt utsatt frist til følgende delprosjekter som skulle 

levere delprosjektbeskrivelsen 1. mai. Ny frist er 1. juni. 
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o DP15-06 Psykiatri og somatikk 

o DP15-05 Rehab.  

o DP15-07 Felles ekspedisjon og skrivetjeneste 

o DP15-08 Forsyning og vareflyt 

 01.06.16: DP15-08 Forsyning og vareflyt har fått utvidet frist til å levere 

delprosjektbeskrivelsen til juni. 

 01.10.16: På grunn av ansettelse av ny innkjøpsleder har DP15-08 Forsyning og 

vareflyt utsatt levering av delprosjektbeskrivelsen til oktober. 

 24.11.16: DP15-01 Poliklinikk og medisinsk dagbehandling får utsettelse på å levere 

sluttrapporten til månedsskiftet desember/januar. 

 24.11.16: Følgende delprosjekt får utsatt frist til i januar med å levere sluttrapport. 

Dette fordi det er behov for å sette av ekstra ressurser i klinikken til å medvirke i 

delprosjektene. 

o  DP15-08 Forsyning og vareflyt  

o DP15-09 Medisinrom og medisinkabinett 

o DP16-1 Ikke medisinsk service.  

 24.11.16: Følgende delprosjekt har senere oppstart: 

o DP16-02 Kontor og fellesareal har senere oppdatert da delprosjektet er 

avhengig av å se konklusjoner fra andre delprosjekt.  

o Beskrivelse av leger i NKS. 

 01.12.16: Følgende delprosjekt har fått utsatt frist til å levere sluttrapport til 

begynnelsen av januar: 

o DP15-01 Poliklinikk 

o DP15-05 Rehab 

 15.01.17: DP15-09 medisinrom og medisinkabinett har midlertidig stoppet i påvente 

av avklaring på innkjøp av elektronisk legemiddelkabinett. 

 20.01.17: Levering av sluttrapport til styringsgruppen utsettes til mars, pga. drøfting 

med tillitsvalgte.  

 Juni 2017: Flytting til NKS er utsatt til 4. kvartal. OU-prosjektet reviderer 

framdriftsplan for å tilpasse prosjektet til ny innflyttingsdato. 

 Oktober/november 2017: Tidspunkt for flytting til NKS er fastsatt til 1.mars. 

 Februar 2018: Flyttetidspunkt er utsatt til april. 

 Mars 2018: Flyttetidspunktet er utsatt til mai/juni. 
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 Mai 2018: Flyttetidspunktet er utsatt til september.  

 

5.4. Plan & Fremdrift 

5.4.1. Milepælsplan 
ID Aktivitet NKS-OU 2016    2017    2018    

 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.  

1 Innlevering og 
godkjenning av 
delprosjektbeskrivelser 

            

2 Levering av 
sluttrapport 
delprosjekt 

            

3 Frist for å melde ev. 
overtallighet til HR. 

   31.12         

4 Implementering 
vedtak OU 

            

5 Bygg ferdig og testes             

6 NKS ferdigtestet / klar 
til bruk 

            

7 Første pasient på NKS             

8 Evaluering             

 
Framdriftsplanen er tilpasset vedtatt flyttedato.  
 

5.5. Risiko & tiltak 

Risiko og tiltak vurderes etter følgende områder: økonomi, milepælsplan, HMS og kvalitet. 
 
Økonomi 
Ubrukte midler på 1,073 NOK er overført til 2018. I tillegg er det satt av 3,750 MNOK til 
flytting i 2018. Uklarhet rundt flyttetidspunkt gir usikkerhet rundt kostnadene til prosjektet, 
og fører til utsatt effekt av gevinstrealisering. Foreløpig estimat for NKS-OU og flytting viser 
at det vil bli et overforbruk. Kostandene føres på prosjektnummer for å ha oversikt. 
 
Milepælplan 
Prosjektet har revidert sin milepælsplan for å tilpasse aktiviteten til ny innflyttingsdato. Den 
ekstra tiden vil bli brukt til ytterligere kvalitetssikring og god implementering. 
 
HMS og kvalitet 
Kravet til å arbeide med NKS parallelt med krav til ordinær drift er krevende og den største 
HMS-utfordringen i prosjektet. Utsettelsen av innflytting gir bedre tid til å ferdigstille 
prosedyrer og annet arbeid før flytting.   
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Det er tilgjengelig midler for innleie/vikarer, og dette blir brukt. Dette tiltaket avlaster noe, 
men det er fortsatt stor belastning på nøkkelpersonell og fast ansatte. 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Nye Hammerfest sykehus (OU – NHS) 
Tertialrapport 2 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.08.2018 
 
 
Dato: 07.09.2018 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
Den pågående OU-prosessen med mandat i forhold til å vise effektiviseringsgevinst 
er blitt tilføyd en ny oppgave knyttet til oppstart av forprosjektfasen, hvor en 
rekke funksjoner i NHS må avklares. Oppgavene styres fra OTG.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Flere av OU-gruppene har nå svart ut hele eller deler av sine GAP-skjema. I de 
gruppene som har fått frafall av ledere har klinikksjefen utpekt nye, og disse 
gruppene har planer for gjennomføringen av mandatet. Det arbeides parallelt med 
å beregne effektiviseringsgevinst. 
 
Alle gruppene har deltatt i forprosjektmøtet med Sykehusbygg, UiT Norges 
Arktiske Universitet og Hammerfest kommune. Flere mulige samdriftsfordeler 
åpnet seg med dette, samtidig som det reduserer usikkerheten i hva man kan 
medregne når man vurderer effektiviseringsgevinst. 
 
Gruppa som arbeider med kjøkken, hvor det skal velges modell; «kok-server» eller 
«kok-kjøl», har hatt en kortere frist enn de øvrige mandat fordi valg av løsning har 
stor betydning for logistikk og arealdisponering. Gruppa la inn en befaring på 
Harstad sykehus, for å få tilstrekkelig grunnlag til å gi en anbefaling for løsning for 
NHS. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Gruppene leverer innspill på uavklarte spørsmålsstillinger fra Sykehusbygg, 
«hjemmelekse» til OTG i uke 38. OTG samordner disse og oversender til 
Sykehusbygg. Sluttrapport for OU-mandatene forberedes. 

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i 
lov og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god 
kvalitet på arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

Pr. august 2018 er det brukt kr. 376.461.-. Budsjett for året, kr.1.000.000.-.  
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
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5.2 Endringslogg 
Budsjettmessig ventes ikke avvik i det som gjenstår av året 2018. 

5.3 Plan & Fremdrift 

Det er fortsatt grunn til å være oppmerksom på en mulig forsinket sluttrapport fra 
de to OU-gruppene som har ny leder, og som følge av tilført ekstra oppgaver i 
forbindelse med forprosjektet NHS. 
 

5.4 Risiko & tiltak 

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet 
organisasjonsutvikling Nye Hammerfest sykehus er frigjøring av tid, og 
menneskelige ressurser med engasjement. For de ansatte i Klinikk Hammerfest 
krever prosjektet at man utover sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til 
organisasjonsutviklingsprosessen for Nye Hammerfest sykehus. Flere av 
medarbeiderne er allerede involvert i Medvirkningsgruppene for forprosjektfasen 
NHS, Organisasjonsutvikling Klinikk Alta, Organisasjonsutvikling Samisk 
Helsepark og Medvirkningsgruppene for Samisk Helsepark.  

 
 

6. Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av 
tiltak som kan styrke bærekraft for NHS. NHS vil med de muligheter som følger 
med et nytt moderne høyteknologisk bygg, framfor det gamle sykehuset, gi 
mulighet for forenklet logistikk, effektivitet og mulighet for jobbglidning. 
Gevinstrealiseringen ved dette skal synliggjøres gjennom mandatene. De tilbud 
som gis ved Klinikk Alta og Samisk Helsepark, og som gir en kapasitet for Klinikk 
Hammerfest, tas hensyn til ved planleggingen av Nye Hammerfest Sykehus. 

 
 
 
 

 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Klinikk Alta (OU - Alta) 
 

Tertialrapport 2 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.08.2018 
 
 
Dato: 05.09.2018 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 



 Side 2 
 

 

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

1. Status/ sammendrag  
  

Delprosjekt 08-ClockWork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har byttet 
leder, da arbeidet berører et overordnet prosjekt i Finnmarkssykehuset som vil påvirke 
lokal løsning. Thomas Lien overtar som ny leder, og Frode Larsen går ut av gruppen. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
 

DP05 Virksomhetsoverdragelse har fortsatt sine møter, og det er gjennomgående dialog 
mellom kommunen og klinikken, og de berørte ansatte gjennom organisasjonene. 
DP08 ClockWork utarbeidet oversikt over forsyning til Alta nærsykehus med utgangpunkt 
i dagens infrastruktur i Klinikk Hammerfest og det som er lagt inn i form av lager i Klinikk 
Alta. 
 
Møte mellom klinikksjef Vivi Brenden Bech og klinikksjef Inger Lise Balandin, prosjektsjef 
Lill-Gunn Kivijervi og prosjektleder Lars Bjørn Mehus for å avklare ytterligere mandat for 
Klinikk Alta. Skallsikring løftes fram. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Vi viderefører de gjenstående punkter fra rapport 03/-18. 

a) Ny avdelingsleder jobber ut opplæringsplan i tråd med framdriftsplan i sluttrapport. 
b) Fortsette arbeidet i delprosjektgruppen Clockwork og varedistribusjon for å utvikle og 

implementere nye rutiner til oppstart Klinikk Alta 
c) Fortsette arbeidet i delprosjektgruppen Virksomhetsoverdragelse for å forberede de 

ansatte på overgang til ny arbeidsgiver og organisasjon til oppstart Klinikk Alta 
d) Utvikle mandat. 

- Informasjonssikkerhet, skallsikring – i hvilken grad dette berører OU, eventuelt 
omfang, vil vi følge samtidig med at vi nærmer oss første 
virksomhetsoverdragelse.  

- Tilrettelegging for realisering av gevinst. Delprosjektgruppene har gjort 
vurderinger i forhold til dette. For noen forhold er vi avhengig av avklaring på 
samarbeidsavtaler innenfor ulike områder med Alta kommune. 

Planlegging av innflytting vil komme i gang primo 2019.  

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet 
og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  
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5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

Pr. august 2018 er det brukt kr. 213.000-. Budsjett for året kr. 554.425.- 
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
 

5.2 Endringslogg 

Enkelte elementer som berører implementering, virksomhetsoverdragelse og opplæring 
påvirkes av når bygget kan tas i bruk. Slik blir punktene 4-8 under skjøvet noe ut i tid. 

5.3 Plan & Fremdrift 
5.3.1. Milepælsplan 

I

D 

Aktivitet KHAN-OU 2018 

1.kv 

 

2.kv 

 

3.kv 

 

4.kv 

2019 

1.kv 

 

2.kv 

 

3.kv 

 

4.kv 

2020 

1.kv 

1 Prosjektetablering, prosjektplan OU, 

identifisering av fokusområder og 
prosjektorganisasjonen 

Utført 

2 Behandle styringsdokument i FAMU og 

drøftes med TV 
Utført 

3 Utarbeide delprosjektbeskrivelser   
 

Utført 

4 Gjennomføre delprosjekter 

 
*         

5 Implementering av tiltak uavhengig av nytt 
bygg i Alta  

         

6 Utarbeide en operativ plan for flytting av 

syke- og fødestua, dagbehandling 
         

7 Implementering av tiltak relatert til nytt 
bygg i Alta  

         

8 Oppfølging           

* Levert STG og godkjent av direktør  

5.5 Risiko & tiltak 

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Alta 
nærsykehus er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement. 
For de ansatte i Alta kommune og Finnmarkssykehuset krever prosjektet at flere av 
medarbeiderne får/påtar seg oppgaver og ansvar utover sine ordinære arbeidsoppgaver for 
å utvikle Klinikk Alta. Fortsatt reell medvirkning og med stedlig avdelingsleder på plass er 
viktig for de oppgaver som ligger i oppkjøringen fram mot innflytting i Klinikk Alta. 
 

6. Gevinstrealisering 

Klinikk Alta gir en forbedret logistikk med mulighet for å løse oppgavene rundt 
pasientbehandlingen på en sikker og effektiv måte. Det legges til grunn en helhetstenking 
som reflekterer fordelene med samlokaliseringen i forhold til bedre samarbeide og 
muligheten for nye samarbeidsformer, jobbglidning og fagutvikling. At sykestua og fødestua i 
Alta kommune går inn i Finnmarkssykehuset HF, muliggjør en styrking av fagmiljøet og 
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bedrer beredskapen for lavdriftsperioder og planlagt eller uventet fravær. Samarbeide om 
merkantile tjenester, sammen med nye teknologiske løsninger og endringer i fysiske 
arbeidsforhold, fører til endring i arbeidsoppgaver også for vårt merkantile personell. De 
positive effektene av dette kommer til realisering fortløpende. 
 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Samisk helsepark (OU – SHP) 
Tertialrapport 2 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.08.2018 
 
 
Dato: 06.09.2017 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
 
Overordnet tverrgående gruppe (OTG) har fast ukentlig møte, hvor framdrift bygg og 
OU presenteres, og hvor brukermedvirkning løftes fram i forhold til de pågående 
prosesser. I siste tertial har det vært avholdt åtte OTG-møter i Samisk Helsepark 
(SHP). 
 
Sommerferie, sammen med enkelte andre forhold utenfor gruppens kontroll har ført 
til at vi er forsinket med godkjenning av geriatrimandatet, oppstart av arbeidet med 
merkantile tjenester og LMS-tilbudet. Dette har ført til noe utålmodighet i 
organisasjonen. Samtidig har det gitt anledning til flere gjennomdiskusjoner av 
mandatene, slik at når vi nå har en nært forestående konstituering av gruppene, vil vi 
forhåpentligvis ha en enda mer oversiktlig situasjon å arbeide ut i fra. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Geriatri-SHP, spesialist i almenmedisin Amund Peder Teigmo er tilsatt i 20 % stilling, 
og Elen Marit Gaup er tilsatt i 100 % stilling som geriatrikoordinator, knyttet til 
prosjektet. 
 
Det har vært møte for referansegruppen for kommunene i samisk kjerneområde, 
samt invitasjoner samlet og til enkelte etater særskilt om å komme med innspill til 
mandat for LMS-tilbud og representasjon i gruppen. Referansegruppen blir invitert 
til fysisk møte i Karasjok i forbindelse med ferdigstillelse og åpning av byggetrinn II. 

3. Prioriterte oppgaver framover:  
Videre oppbygging av geriatritilbudet etter godkjent sluttrapport. 
Sluttrapport geriatri DP01, gjenstår for behandling i styringsgruppen.  
Åpningsmøte for mandat for merkantile tjenester. 
Åpningsmøte for mandat for lærings- og mestringssentertilbudet 

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov 
og forskrifter når det gjelder HMS. Medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte, 
tillitsvalgte og vernetjenesten sikrer eierforhold til prosessen. Engasjerte og 
kompetente deltager i gruppe vil bidra til god kvalitet på arbeidet og et godt 
sluttresultatet av prosessen. 
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5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomi 

Pr. august 2018 er det brukt kr. 100.847-. Budsjett for året kr.375.000.-.   
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
 

5.2 Plan & Fremdrift 

5.2.1. Milepælsplan mandatet Geriatri DP01 

 
Sluttrapport geriatri forsinket til behandling i STG.  

 
Mandatet for LMS-tilbudet forsinket, da det ikke lot seg gjøre å få samlet 
samarbeidsfora i Klinikk psykisk helsevern og rus til først planlagte dato, og vi 
venter tilbakemelding på medisinsk representasjon til mandatet. 

6. Risiko & tiltak 
En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling 
Samisk helsepark er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og kompetanse, samt 
engasjement hos de som driver, og blant de som blir omfattet av prosjektet. 
For de fra de ansatte fra Hammerfest sykehus og spesialistlegesenteret i Karasjok 
innebærer det at de utover sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle 
det nye Samisk helsepark. Enhetene som deltar i prosjektene har ikke mange ansatte. 
Det gode fagmiljøet vi har å støtte oss til tar samtidig et stort ansvar for sine pasienter. 
Vi er derfor sårbare ved uventede hendelser som kan marginalisere 
behandlingstilbudet, for eksempel ved sykdom blant vårt personale. Dette kan påvirke 
framdriften for arbeidet med vårt mandat. 
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet for perioden mai - august 2018 oppsummeres som følger: 

 

• Oppstart forprosjektfase 

• Oppstart planprogram. Planprogram er nå ute på høring. 

• Utlysning, evaluering og innstilling av entreprenør/rådgivergruppe for forprosjektfasen med 

opsjon på bygging. Karensperiode avsluttet uten klager. 

• Avklaring av formelt samarbeid med HK og UiT. Utkast til intensjonsavtaler utsendt. 

• Møter om OU-prosess, forankring og eierskap til OU prosessen gjennomgått med brukere. 

 
Viktigste aktiviteter kommende periode (september - desember 2018): 

• Bearbeide og kvalitetssikre romprogram som underlag for arkitekt, etter tilsvar fra 

medvirkningsgruppene/OU 

• Kvalitetssikring av netto funksjonsareal for NHS, UiT og HK 

• Utarbeide budsjettforslag i samarbeid med entreprenør for forprosjektfasen i henhold til 

styringsdokumentet. 

• Oppstart samarbeid med kontrahert entreprenør (Consto AS), utarbeide kontraktsdokument 

og arrangere kick-off 

• Debrief av øvrige tilbydere forprosjekt 

• Utarbeide avtale med Hammerfest kommune og UiT i henhold til utsendt intensjonsavtale. 

• Få på plass gode rapporteringsrutiner og administrative rutiner mellom partene. (HK, UiT, 

FIN HF) 

• Avklare rekkefølgebestemmelser og møte med Statens vegvesen. 

• Ferdigstille miljøundersøkelse.  

• Fastsetting av planprogram primo oktober 

 
 

2. Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) 
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt. Aktiviteten er lite aktuell i 

denne fasen. 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
Vurderes som ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet.  

4. Fremdrift 
Fremdriftsplan for forprosjekt skal utarbeides i samarbeid med valgt entreprenør i henhold til 

godkjent styringsdokument.  



 

Tertialrapport Nye Hammerfest sykehuset konseptrapport    

Periode: mai-aug 2018 
 

                                                                                                                3 
 

Økonomistatus  

I henhold til avtale med prosjektsjef er faseovergang satt til 01.05.18. Det rapportere derfor på 
forprosjektfase i denne tertialrapporten. 

• Fakturert i 2. tertial mai – aug 2018:     1,3 MNOK (ink. mva.)  

• Påløpt totalt per august 2018:                  1,7 MNOK (ink. mva.) 

 

Budsjett for forprosjektfasen er vedtatt 35 MNOK. (ink. mva). Bearbeidet budsjettforslag for forprosjektfasen 
vil bli utarbeidet i samarbeid med entreprenør i henhold til styringsdokumentet og fremlagt for 
styringsgruppen. 
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5. Risiko & tiltak 

 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar Lukket dato 

1 
Tomtekostnad og 
rekkefølgebestemmelser 

Åpen FIN HF må inngå avtale med HK.  
31.08.18: FIN HF må avklare forutsetninger med HK 
 

 

2 
Uklarhet rundt grensesnitt 
mellom NHS, UiT og HK 

Åpen 
Intensjonsavtale med UiT og HK må 
etableres 

31.08.2018:  Medvirkningsmøte med Hammerfest 
kommune og UiT, gjennomført 23/24.08. Forslag til 
intensjonsavtale utsendt. Skal behandles hos HK 20.9 
 

 

3 Planprosess  Åpen 

Gjennomgang med Hammerfest 
kommune ad 
rekkefølgebestemmelser og omfang 
av konsekvensanalyser 

31.08.18: Pågår  

4 
Prisbilde Fuglenes er ikke 
avklart 

Åpen 
Takst og salgstidspunkt kan bidra til 
økonomisk avklaring 

  

5 
Kostnad konseptrapport ligger 
300 MNOK for høyt i forhold til 
ramme (1,95 MRDKR) 

Åpen Innramming av forprosjekt. 
31.08.2018: Gjennomgang med entreprenør planlagt 
i sept. 
 

 

6 

Ikke omforent romprogram 
mellom partene (HK, UiT og FIN 
HF). Partene har utarbeidet 
hvert sitt program. 

Åpen 
Utarbeide felles romprogram (HK, UiT 
og FIN HF) 

31.08.2018: Brukermøte gjennomført 23. og 24 aug.  
Må bearbeides videre. 
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1 Oppsummering 

Status i prosjektet ved utgangen av august 2018 kan oppsummeres som følger: 

• Entreprise B02 som ble overtatt i andre tertial 2017, er nå i stor grad ferdigstilt. Dette gjelder også 
utomhusarbeid med unntak for helikopterlandingsplass som ikke blir ferdig i år. 

• Arbeidet med ambulansehall er ferdigstilt og overtatt.  

• Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017 og er nå i sin sluttfase.  Det har foregått og foregår 
fortsatt arbeide med komplettering og retting av feil og mangler, men disse vil bli ferdig ultimo 
september 2018. De siste arbeidene med branntetting, utbedring av dører og ferdigstillelse av SD-
anlegg er så godt som ferdig og sluttrenhold vil bli gjennomført etter retningslinjer som sikrer be-
tryggende hygieneforhold.  

Som nevnt i forrige tertialrapport har en mottatt forslag til sluttoppgjør for B03. Dette er avvist og mot-
krav er reist. Det har ikke vært kontakt med B03 etter dette, med unntak av at entreprenøren hevder at 
de har fått for kort frist til å besvare sluttoppgjørskravet.  

Dette sluttoppgjøret innebærer betydelige utfordringer og det er en stor risiko for at dette oppgjøret vil 
måtte få en juridisk løsning. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det har ikke forekommet ulykker eller andre hendelser i 2. tertial 2018.  

Det er ikke rapportert bruk av miljøfarlige stoffer eller produkter. 

3 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Ingen avvik i forhold til dette er registrert i andre tertial 2018. 

Det planlegges en erfaringsoppfølging sammen med Skatt Nord. 

4 Hovedtidsplan 

Prosjektets hovedtidsplan er datert 20.04.2015. I den var ferdigstillelse og overtakelse fra entreprenøre-
ne planlagt til 02.01.2017. 

Etter at nye avklaringer og koordinering mellom entreprisene B02 og B03 har funnet sted og er doku-
mentert i addendum til begge kontrakter, så er hovedtidsplanen revidert. Følgende ble lagt til grunn: 

Overtakelse B03 skulle skje 30.12.2016. Dette skulle være en foreløpig overtakelse inntil slutt-testing 
sammen med B02 hadde funnet sted. 

Overtakelse B02 skulle skjedd 01.04.2017, med noe etterfølgende arbeid med utomhusanlegg. På grunn 
av «nedbøyningssaken» (koordinering mellom B02 og B03) ble imidlertid dagmulktbelagt frist for overta-
kelse fra B02 satt til 19.05.2017. Arbeidene ble da overtatt, med unntak for utomhusanlegg. 

B03 ble delvis overtatt 06.09.2017 og resten (elektro) den 27.11.2017. Det gjensto på disse tidspunktene 
en god del oppretting av feil og mangler, men overtagelse var nødvendig for å kunne starte utbedring for 
entreprenørens regning. 

Ibruktagelse var planlagt til tidlig juni 2017, men det var ikke mulig på grunn av forsinkelser, feil og 
mangler som omtalt over. Mulig ibruktagelse er forsinket minst 12 måneder på grunn av disse forholde-
ne. 

5 Økonomi 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

• Påløpt andre tertial (mai – august 2018) 17 MNOK 

• Påløpt totalt per januar 2017 1.444 MNOK 

• Påløpt totalt per april 2018 1.489 MNOK 
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Prosjektets byggebudsjett ble revidert i februar 2016 da det ble besluttet å rapportere i forhold til kost-
nadsrammen på 1.460 MNOK (P85). I august 2016 ble det besluttet å øke rammen til 1.485 MNOK ved 
bruk av driftsmidler. Forventet sluttkostnad er i dag som følger: 

 

Navn Sluttprognose 
pr. august `18 

Felles 34 338 263 

Bygning 571 737 593 

VVS 205 343 540 

El-kraft 51 937 916 

Tele og automatisering 13 901 967 

Andre installasjoner 6 487 000 

Utendørs 48 827 710 

Sum entreprisekostnader 932 573 989 

Generelt 200 837 755 

Spesielt 935 036 109 

Reserve 0 

Anleggsbidrag Varanger kraft 3 360 000 

Enova, Sør-Varanger kommune -11 500 000 

Prisstigning 9 911 369 

MVA refusjon -23 000 000 

SUM prosjektkostnad 1 574 164 282 
 

 

Forventet sluttkostnad er altså pr august 2018 ca 1.574 MNOK, eller 89 MNOK over rammen på 1.485 
MNOK og tilsvarer ca. 17 MNOK økning siden forrige tertialrapport. Denne prognosen inkluderer mer-
kostnader som følge av forsinket ibruktagelse, men den inkluderer ikke krav og motkrav knyttet til forsin-
kelsene i B03. Den inkluderer heller ikke dekning fra garantien for B02. Disse forholdene innebærer be-
tydelig usikkerhet om forventet sluttkostnad. 

Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter følgende: 

Konto 8 Konto 9 

Program 12 838 926 MVA 283 023 800 

PG 91 007 000 Tomt 19 500 000 

PG BH 63 907 000 Br.-utstyr 74 800 000 

PG B02 23 500 000 Kunst 5 350 000 

PG B03 3 600 000 Renter 63 343 489 

Admin 93 482 829 Flytting 0 

PL, Jur. bist. 61 552 000 Sum 446 017 289 

Bruker 4 350 281 

BL 26 509 548 

Uavheng. Kont. 471 000 

IKT 600 000 

Bikost 780 000 
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Forsikr. Gebyr 617 000 

Diverse 512 000 

SUM 199 237 755 

 

6 Risikostatus 

Kort oppsummert, så er de mest risikable aktiviteter under relativt god kontroll. Det foregår fortsatt ret-
ting av feil og mangler, men i løpet av den nærmeste tiden vil de fleste slike forhold være utbedret. Det 
kan også framkomme mangler som ikke er registrert, men sannsynligheten for dette reduseres dag for 
dag. 

1. Det foreligger kvalitetsavvik, særlig i B03, som kanskje ikke kan rettes opp. Dette vil dog ikke ha 
betydning for klinisk drift og pasientsikkerhet. 

2. Betydelig avvik mellom B03 sin og vår forståelse av kontrakten. Dette er dokumentert gjennom 
byggherrens motkrav til entreprenørens sluttoppgjør. 

3. Sluttoppgjøret med B03 samt konkursen i B02 innebærer en del usikkerhet om sluttkostnad. 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer 

Det er ikke rapportert helse- og miljøfarlige stoffer i 2. tertial 2018. 
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet for perioden mai - august 2018 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

• Ny Ambulansestasjon: 
o opsjon utløst innenfor budsjett 
o Reviderte tegninger godkjent med korrigert ett-trinnssøknad (innsendt uke 26) 

• Visuell brukergjennomgang i 3D (BIM) utført 
o sengepost og føde 23.05.18.  
o øvrige brukere uke 33. 

• Utstyrsinnkjøp:  
o Endelig avklart benyttelse av RTG fra Kirkenes 
o Operasjonsutstyr skal leveres av HNAS. Leverandør ikke avklart 
o Avklaring av samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF  
o Innkjøp CT/MR: Evaluering og innstilling (Karensperiode avsluttes 14.9.18) 

• Stikkprøvekontroll (A-krim) av produksjon og utførelse utført i uke 26 og 34 

• Usikkerhetsanalyse: 
o Revisjon gjennomført 03.05.18.  
o Gjennomgang av økonomi/usikkerhetsanalyse med totalentreprenøren 24.05.18. 

• Systematisk ferdigstillelse: 
o Møte angående systematisk ferdigstillelse og grensesnitt utført 23.05.18.  
o Plan for systematisk ferdigstillelse og grensesnitt oppdatert i juni. 

• Prosjektering 
o Prosjektgranskning 2 utført. 

• Møte vedrørende avtaler med Alta kommune/Alta omsorgssenter, gjennomført med enighet. 

• Opparbeidelse av p-plass og ambulanseutkjøring under utarbeidelse.  

• Fysisk bygging følger oppsatt fremdriftsplan. 
o Avklaringsmøte ifb oppussing i eksisterende areal avholdt.  

 

Viktigste aktiviteter kommende periode (september - desember 2018): 

• Omfang av rehabilitering avklares i september 

• Sluttføre avtale med Alta kommune  
o Avtale med Alta kommune vedr frikjøp parkering 

• Lukking av avvik i forbindelse med detaljprosjektering.  

• Skrive kontrakter på innkjøp av brukerutstyr 

• Lage gode prosedyrer og dokumentasjon for FDV i forbindelse med fysisk ferdigstillelse.  

• Oppstart bygging av ny ambulansestasjon.  

• Gjennomgå prognose med usikkerhetsanalyse med eventuell budsjettrevisjon.  

• Ny stikkprøve A-krim skal gjennomføres. 

• Innkjøp operasjonsstue 
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2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av HMS og SJA.  

 Denne perioden Akkumulert 

Antall SJA (Sikker jobb analyse) 7 22 

Antall RUH (Rapport om uønsket hendelse) 44 131 

Antall Fraværsskader 0 0 

Antall fraværsskader m/sykmelding 0 0 

KS (Kvalitetssikring) avvik 0 23 

KS avvik lukket 0 10 

 

• Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder med tilfredshet.  

• Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.  

• Rømningsforhold fra helsehuset er gjennomgått og nødvendige tiltak blir effektuert fortløpende.  

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å styrke seriøsiteten i 
Bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). I den forbindelse er det gitt 
fullmakt fra totalentreprenøren til å innhente taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for kontroll. Dette er 
videre etterspurt hos underentreprenørene. Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er 
gjennomført med positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.   
 

4. Fremdrift 

Totalentreprenøren har følgende hovedtidsplan.  
 

 

Fremdriftsplan er revidert pr 31.08.18. Dato for systematisk ferdigstillelse vil ikke bli påvirket og dvs. ingen avvik 
i forhold til ovenstående hovedtidsplan.  
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5. Økonomistatus  

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

• Påløpt i 2 tertial mai – aug 2018:      46,6 MNOK (inkl. mva.)  

• Påløpt totalt per august 2018:                    210,8 MNOK (inkl. mva.) 

Styringsramme for prosjektet er pt 436,1 MNOK inkl. mva. Dette inkluderer godkjente rammeøkninger  

Økonomisk status, forenklet tabell (alle tall inkl. mva.):  

 

Foreliggende prognose er basert på usikkerhetsanalyse gjennomført i mai 2018. Prognosen er ikke endelig 
behandlet og godkjent budsjett fra forprosjekt (med godkjente rammeøkninger på totalt 41,5 MNOK) foreligger 
fortsatt som prosjektets budsjett.    
 
Usikkerhet har siden mai blitt redusert som følge av avklarte forhold rundt utstyrsinnkjøp og generell fremdrift i 
prosjektet. Det vil i september bli gjennomført en ny usikkerhetsanalyse og en budsjettrevisjon i etterkant av 
denne. 
  

A C D E=D-C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Prognose

(forrige rapport.)

Avvik  forrige 

rapport

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 436 128 542 457 588 466 457 588 466 0 193 900 637 210 804 568

00 20 978 857 10 000 000 10 000 000 0 0 0

C 6 826 010 6 826 010 6 826 010 0 6 826 010 6 826 010

D 21 896 748 21 840 359 21 840 359 0 21 840 360 21 840 360

E 386 426 927 418 922 097 418 922 097 0 165 234 267 182 138 198

02 241 516 273 256 893 738 256 893 738 0 122 014 715 138 300 460

021 643 738 643 738 643 738 0 643 738 643 738

022 227 511 359 241 000 000 241 000 000 0 121 268 919 137 554 664

023 625 000 1 250 000 1 250 000 0 0 0

024 -2 263 824 -1 000 000 -1 000 000 0 0 0

025 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 102 059 102 059

08 24 832 590 22 990 000 22 990 000 0 8 596 286 9 085 472

082 0 3 500 000 3 500 000 0 102 263 102 263

083-1 19 936 691 12 500 000 12 500 000 0 5 770 772 6 248 558

083-2 0 2 000 000 2 000 000 0 949 696 949 696

084 1 765 080 2 110 000 2 110 000 0 558 122 569 522

085 2 880 819 2 880 000 2 880 000 0 1 215 432 1 215 432

089 250 000 0 0 0 0 0

09 120 078 064 139 038 359 139 038 359 0 34 623 266 34 752 266

090 17 500 000 27 000 000 27 000 000 0 0 0

0911 8 125 000 20 342 109 20 342 109 0 0 0

0912 20 000 000 16 956 250 16 956 250 0 0 0

092 63 450 000 64 100 000 64 100 000 0 33 200 000 33 200 000

093 8 500 000 8 100 000 8 100 000 0 555 054 555 054

095 1 250 000 1 290 000 1 290 000 0 868 212 997 212

096 1 253 064 1 250 000 1 250 000 0 0 0

Diverse

Spesielle kostnader

Generelt

Løst inventar og utstyr

CT/MR - delprosjekt 201710

Tomt

Finansiering

Midlertidige bygg

Kunstnerisk utsmykkning

Flytting av røntgen

Refusjon fra Alta kommune

Ny Ambulansestasjon - delprosjekt 201711

Generelle kostnader

Byggherres prosjektering

Adm, PL SB

Adm FIN

Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter)

Forsikring, gebyrer, avgifter

Totalt Alta nærsykehus

- Marginer og reserver

Budsjett

Post

- Forprosjekt (avsluttet)

- Detaljprosjekt (avsluttet)

- Gjennomføring

Bygging

Cytostatikalab med utstyr (avsluttet)

Totalentreprenør HN



Tertialrapport Alta nærsykehus, gjennomføringsfase    Periode: mai-aug 2018 
 
 

 

                                                                                                                                                          5 
  
 

Tabellen under forklarer endringen i prognose fra forrige tertialrapport (april 2018)  

Budsjettkonto Kommentar endring i prognose april-> august 18 

001 Forventede tillegg (PLs reserve) Uendret 

002 Avsetning for usikkerhet (PEs reserve) Uendret  

D - Detaljprosjekt Uendret 

021 Cytostatikalab med utstyr Uendret.  

022 Totalentreprenør HN Uendret  

023 Flytting av røntgen Økt. Basert på tilbud fra Kirkenes. Tidligere prognose 
basert på flytting av eksisterende røntgenmaskin. Slipper 
driftsavbrudd på min. 3 mnd eksisterende røntgen, og får 
ny maskin. 

024 Refusjon av Alta kommune Uendret  

025 Ny ambulansestasjon – delprosjekt 201711 Uendret  

082 Byggherres prosjektering Økt. Skal dekke prosjektering bestilt direkte til Rambøll, 
samt BH andel av Rambøll-kost.  Økning skyldes 
overforbruk av timer hos Rambøll. Prosjektgranskning 
avholdt. 

083-1 Adm, PL SB Økt. Oppfølging i byggetiden inngikk ikke i opprinnelig 
avtale med Rambøll. Vil utføres av Sykehusbygg. 

083-2 Adm FIN Uendret 

084 Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter) Uendret 

085 Forsikring, gebyrer, avgifter Uendret.  

089 Diverse Redusert.  

090 Generelt Uendret  

0911 Løst inventar og utstyr Økt, men prognose var basert på stor usikkerhet. 
Risikoavsetning på denne posten vil bli revurdert i 
september etter innkomne anbud.  

0912 CT/MR – delprosjekt 201710 Redusert. Basert på innkomne priser. Vil bli justert til 
faktisk pris etter endt karensperiode i september. 

092 Tomt Redusert. Frikjøp parkering redusert mot økt utomhus 
HNAS  

093 Finansiering Redusert basert på input fra FIN HF 

095 Midlertidige bygg Uendret. 

096 Kunstnerisk utsmykning Uendret.  

 

5.1. Aktiviteter fra oppdragsgiver, innarbeidet i prosjektet 
Følgende aktiviteter ut over opprinnelig prosjekt er registrert fra Sykehusbygg sin side, og så langt ikke endelig 
avklart. Alle summer inkl. mva.  
 

Nummer Tittel Prognose, 
inkl mva 

Godkjent 
rammeøkning 

Steg/Status 

PE-009 IKT utstyr skal implementeres 
i prosjektet 

1 500 000     -    SB behandling. 
Grensesnittsmøte med FIN HF 
blir gjennomført i juni.  
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6. Risiko & tiltak 
Status inneholder nå kun oppdateringer for dette tertial. Tre usikkerheter er lukket i dette tertial og vil bli fjernet fra listen ved neste tertialrapportering. 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Status Lukket dato 

2 

Reguleringsplan og 
utbyggingsavtale. Risiko for at 
det blir høy kostnad. Gjelder nå 
kun utbyggingsavtale da 
reguleringsplan er avklart. 

Åpen 
Oppfølging/dialog med kommunen. 
Forholdet ligger helt/delvis utenfor 
prosjektets myndighetsområde 

31.08.18: som sist 
30.06.18: Utbyggingsavtalen er ikke ferdigstilt.  
31.05.18: Utbyggingsavtale er avklart. Oversendes 
som forslag i uke 24.  
 

 

7 

Avklaring/definering av 
prosjekt og endelig ramme. 
Risiko for overskridelser av 
budsjett.  

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

31.08.18: usikkerhet er redusert med bakgrunn i 
fastsettelse av utstyr og faktiske forhold på 
byggeplass. 
30.06.18: Kontrakt CT/MR vil bli signert i august.  
31.05.18: Avklares i forbindelse med endelig 
ferdigstillelse av leveransen til Rambøll og innkjøp av 
CT/MR.  

 

8 

For lave estimater kto 8, BH 
administrasjon og 
prosjekteringskostnad i 
forprosjektkalkyle. Risiko for 
overskridelser av budsjett.  

Åpen 
Avklaring med PE 
Kvalitetssikring av leveranseplan  

31.08.18: prosjektgranskning med Rambøll 16.8. 
Oppfølging i byggetid ikke endelig avklart. 
30.06.18: Nytt møte med Rambøll i august 
31.05.18: Avklares i forbindelse med oppfølging 
byggetid med hensyn til Rambøll.  
 

 

9 
Avsetning for usikkerhet og 
marginer for lave? Risiko for 
overskridelse av budsjettet.  

Åpen Ny usikkerhetsanalyse planlagt i sept  

31.08.18: Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres i 
september. 
30.06.18: Som sist.  
31.05.18: Ny usikkerhetsanalyse gjennomført. 
Risikoprofil er mye lavere. 

 

12 
Pris for endring fra P0 til P1-
kontrakt. Risiko for uavklarte 
saker og høyere kostnader. 

Lukket 
Avklaring på hvilke av endringene 
som er nødvendige for prosjektet opp 
imot rådgiverne. 

31.08.18:Lukkes 
30.06.18: Kun prisstigningskrav gjenstår.  
31.05.18: Priskonsekvens er mottatt av HNAS.  
 

31.08.18 

13 Budsjettpost inventar og utstyr Lukket 
Avklaring på omfang av innkjøp på 
prosjektet 

31.08.18: dRofus oppdatert. Budsjett korrigert i 
henhold til dette. Lukkes 

31.08.18 
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30.06.18: Ny gjennomgang utført. RTG fra Kirkenes 
skal benyttes.  
31.05.18: Avventes innkjøp av CT/MR og RTG fra 
Kirkenes  

14 

CT og MR (Billeddiagnostikk). 
Risiko for overskridelse av 
budsjett. Det er også fare for å 
komme i erstatningsansvar 
med tilbydere når konkurranse 
gjennomføres uten tilstrekkelig 
finansiering av innkjøpet. 

Lukket 

Avklaring med PE om omfanget av 
billeddiagnostikk. Dagens budsjett for 
innkjøpet er lavere enn prognosen ref 
PE-004, og SB må klargjøre hvorfor 
det er slik. 

31.08.18: CT/MR innenfor budsjett. Lukkes 
30.06.18: Kontrahering i august.  
31.05.18: Innstilling i juni.  
 

31.08.18 

 



 

  

 
 
 

Rapport fra Byggefasen Samisk 

Helsepark BT3 
Rapportering 1. tertial 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato:  31.08.2018 
 
Dato:   07.09.2018 
 
 
Espen Suhr 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  

 
Kontraktsdokumentene er signert og arbeidet med prosjektering er igangsatt. Det er 
gjennomført en rekke møter med Totalentreprenør (TE), Totale underentreprenør (TUE), 
Brukerkoordinatorer Bygg, Medisinteknisk Utstyr og IKT for å avklare tekniske forutsetninger 
for entreprisen. 
 
Overordnet tverrgående gruppe (OTG) informeres kontinuerlig og det er lagt opp til 
ukentlige korte møter nå i en oppstartsfase pga. korte frister for brukeravklaringer. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak er oversendt Karasjok Kommune og til Arbeidstilsynet. 
Rammetillatelse for grunn og fundamenteringsarbeider er gitt av Karasjok kommune. 
 
Arkitekten jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinteknisk utstyr 
tegnes inn. 
 
Fasadene er bearbeidet for å skape et mer lokalt preg på bygget. 
 
Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. Det er besluttet at 
en røntgen flyttes fra Kirkenes til Karasjok. Planlegging er iverksatt. 
 
Detaljprosjektering foregår av alle fag. 
 
De fysiske arbeidene på byggeplassen pågår for fullt. Gulv i underetasjen er støpt, vegg mot 
vei er støpt. Trappe- og heissjakt er støpt, stålbæring er montert og hulldekker over 
underetasjen er montert. 
 
Det avholdes jevnlig møter i OTG og avklaringer med brukerne skjer etter behov.  
 
Møtesenteret er under planlegging av arkitekt og Totalentreprenør. De fysiske arbeidene 
med møterommene vil sannsynligvis ikke starte før i 2019. Dette vil ikke påvirke 
ferdigstillelse av Somatikk og VPP. 
 
Den økonomiske prognosen for prosjektet er foreløpig ok, men krever streng økonomisk 
styring. 
 
Entreprenøren er satt i gang med å vurdere kostnadsreduserende tiltak for om mulig å øke 
sikkerheten i prosjektet. 
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2. Viktigste aktiviteter siste tertial 2017 
  

Forberede og planlegge 
gjenbruk og innkjøp av 
medisinteknisk utstyr 

Pågår 

Foreberede og planlegge 
gjenbruk og innkjøp av nytt 
brukerutstsyr 

Pågår 

Detaljprosjektering Detaljprosjektering er igangsatt.  

Behandle byggeprosjektet i 
FAMU 

Byggesaken godkjent i FAMU den 9.april. Referat 
videresendt Totalentreprenør og Ansvarlig søker 10. 
april. 

Røntgen Planlegging av layout for røntgenrom pågår. Gjøres av 
leverandør i samråd med Radiologer hos 
Finnmarkssykehuset. 

Koordinering mot BT2 Pågår 

Avklare og planlegge våre 
leveranser av Medisinteknisk 
utstyr inkl. plassering. 

Avklaringer pågår 
 

Røntgen Planløsning er avklart med Radiolog/Radiograf. Planer 
oversendes Totalentreprenør 

Ferdigstille SHA plan Utarbeidet og oversendt Totalentreprenør 

Etablere BIM manual Avklart og følges kontinuerlig opp mht 
kollisjonskontroller, lister osv. 

Viktigste arbeider gjennomført 
av TE i perioden. 

Forskale, armere og støpe ringmurer, KUB vegger og 
gulv på grunn.  
Montert stål i under etg 
Montere enkelte ytterveggselementer.  
Montering hulldekker og trappesjakt U-etg.  
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3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
 
Plan for innlegging/levering av 
FDV dokumentasjon 

TE skal levere FDV dokumentasjon iht BH's krav. Her 
må vi legge til grunn FIN sine FDV krav 

Detaljprosjektering Ferdigstille fasader. 
 

Utstyr Utarbeide en detaljert oversikt med tilhørende 
budsjett over egne planlagte anskaffelser: 

 Møbler 

 Innredning 

 Medisinteknisk utstyr. 

Dette omfatter også en detaljert gjennomgang av 
romtegninger. 

Følge opp på byggeplass Byggherreombudet følger byggeplass og 
gjennomfører nødvendige møter. Byggemøter 
gjennomføres hver 2. uke.  

De viktigste oppgavene TE skal 
gjennomføre i neste periode 

Tilfylling mellom eks vegg og bygg.  
Stålmontering 1. etg. 
Montering hulldekke og trappesjakt 1. etg. 
Monterer ytterveggselementer. 
Produsere ytterveggselementer i Alta.  
Prosjektere alt ferdig 
Prosjektgranskning 1 
Tett bygg. 
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4. HMS & Kvalitet 

Kvalitetssikring 

  
Denne 

perioden 
Akkumulert 

KS avvik 3 0 

KS avvik lukket 0 0 

  

HMS 

  
Denne 

perioden 
Akkumulert 

Antall SJA 5 8 

Antall RUH 3 6 

Antall fraværsskader 0 0 

Antall fraværsskader 
m/sykmelding 

0 0 

 

 Arbeid utført i siste periode: 2 stk vernerunder 
 
 

 
5. Prosjekt kontroll  
 
5.1. Budsjett 
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Budsjettet er i løpet av perioden økt med 7 MNOK til Kr. 57 MNOK for oppføring av møterom 
og gangforbindelse mellom BT2 og BT3.  
 
5.2. Prosjektregnskap 
På byggeprosjektet 08005 Samisk Helsepark BT3 – Byggefase er det påløpt Kr. 7.117.866,- av 
et budsjett på Kr. 57 MNOK. 
 

 
 
 

Post Eks.mva Inkl.mva

0 0 0

0.1 Reservemargin (10% av prosjektkostnad) 2 600 3 250

1 30 800 38 500

2

3 280 350

4 200 250

5

6 0 0

31 280 39 100

7 800 1 000

 7.1 160 200

32 240 40 300

8 1 480 1 850

33 720 42 150

9 3 680 4 600

40 000 50 000

Entreprisekostnad (Sum post 0-7, eks reservemargin)

Generelle kostnader (Prosjektering og byggesak)

Byggekostnad (Sum post 0-8, eks reservemargin)

Spesielle kostnader (inventar og utstyr)

Prosjektkostnad (Sum post 0-9)

IKT

Riving paviljonger

Huskostnad (Sum post 0-6, eks reservemargin)

Utendørs arbeid (Bidrag fra BT3 til BT2)

Utendørs annet

Beskrivelse

Forberedende ytelser (Rivearbeid _kjøp av bygg_eien)

Totalentreprise

Bidrag fra BT3 til BT2 for Varmesentral
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Følgende endringer er forventet og innarbeidet i prognosen (Tall eks.mva): 
Byggetrinn 3 

 
 
Møtesenter 

 
 
Endringene er tatt av reserven. 
Lønns- og prisstigning er en del av kontrakten, men foreløpig kun antatt en kostnad. 
I budsjettet er det lagt inn kostnader for egen IKT for Somatikk/VPP og møtesenter. Disse er 
tilkommet etter at prosjektet er vedtatt og påvirker dermed reserven. 
 
Av regnskapet ser vi at pådraget på timer for utvikling av prosjektet fra idè- og konseptfasen 
til vi nå har kontrahert prosjektet er noe høyere enn det vi har budsjettert med på denne 
posten. Overskridelser vil dekkes av reserven. Kostnadene knyttet til tidsforbruket har vært 
nødvendig for å bringe prosessen på riktig spor og å sørge for at kvaliteten på 
grunnlagsdokumentene var kvalitetssikret godt nok. I all hovedsak er merkostnadene knyttet 
til arbeider i forkant av anbudsutsendelse. 
 

Branntiltak mot eksisterende bygg 150 000,00           

Kaffesoner, opplegg for vann og 1. minikjøkken 57 500,00              

Overvannshandtering 300 000,00           

Spillvannsledning under bygg 100 000,00           

Nytt hovedinntak 200 000,00           

Effektstyring 80 000,00              

Kjøling IKT 80 000,00              

Brannsikring mot BT2 100 000,00



 Side 8 
 

 

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
5.3. Endringslogg 
 Anbudsfrist ble forskjøvet fra 30.10.2017 til 07.11.2017 

 Kontraktssignering forskjøvet til jan/feb 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Plan & Fremdrift 
 
Følgende tidsplan følges av Totalentreprenøren. 

 
 
Sluttdato med Totalentreprenør er 19. august 2018. 
Montering og testing av eget utstyr starter deretter og vil pågå ca 4 uker. 
Innflytting kan påregnes Q4 2019 
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5.5. Risiko & tiltak 
Risikoområde er grensesnitt for egne leveranser og styring av grensesnittene mot disse. 
Dette gjelder spesielt medisinteknisk utstyr, IKT og annet brukerutstyr. Det vil være en 
meget stram fremdriftsplan som vil være krevende for en organisasjon som er i klinisk drift. 
Forholdet til disse områdene må inn i prosjektplanen og de riktige personene må inn som 
aktive deltakere. 
 
Planlegging og igangsetting av Møtesenter/Mellombygg. Ettersom beslutning om bygging er 
kommet seint i prosessen kan det medføre tillegg for vinterbygging eller at dette arbeidet 
ikke igangsettes før våren 2019. 
 
Det er gjennomført 2 møter med brukerkoordinatorene for hhv. Somatikk og Rus og 
Psykiatri. Det er kun brukerkoordinator for Somatikk som har stilt. Om dette vedvarer er det 
en risiko for at nødvendige avklaringer knyttet til Psykiatrien sine arealer og deres funksjoner 
dermed ikke innarbeides eller hensyntas i detaljprosjekteringen.  
 
 
6. Medvirkning  
Møte med OTG og medvirkningsgruppe 1 og 2 er gjennomført. Medvirkningsgruppe 3 
Psykisk helsevern og rus er under etablering. De 5 samiske språkkommunene har utpekt 
samisk brukerrepresentant. Foretakstillitsvalgte verneombud er representert i 
medvirkningsgrupper og styringsgruppen.  
 
For denne fasen er det gjennomført: 

 Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4 mai  

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

 Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni 

 Møte med medvirkningsgruppe 1 og 2 og OTG 5 september 

 Møte i styringsgruppen 13. september 

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

fra idefase til byggestart hhv. 21 og 26 september. 

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

disse. 

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

medvirkningsgruppe 1, 2 og 3 samlet. 

 Styringsgruppemøte 15.desember 2017 

 Møte OTG 19.januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Psykisk Helsevern og Rus, 29. januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Somatikk, 30. januar 2018. 

 Møte OTG 2. februar 2018 
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 Informasjons- og drøftingsmøte Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 8. februar 

 Møte OTG 14. februar 

 Klinikkledermøte Psykisk Helsevern og Rus 19. februar 

 Styringsgruppemøte 21. februar. 

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

 Møte OTG Samisk Helsepark 14. mars 

 Styringsgruppemøte 21. mars. 

 5. april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere og PL. 

Oppstart tekniske avklaringer. 

 13. april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere og PL. 

Oppfølging tekniske avklaringer. 

 18.april. Møte OTG Samisk Helsepark.  

 25.april. Møte OTG Samisk Helsepark 

 25.april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere og PL. 

Oppfølging tekniske avklaringer. 

 25.april. Styringsgruppemøte. 

 9. mai. Referansegruppemøte 

 16. mai Møte i OTG 

 13. juni Møte OTG 

 19. mai Møte med Spesialistlegesenteret i Karasjok. 

 20. juni Møte OTG 

 21. august møte med Knut Johnsen mfl. 

 22. august møte OTG 

 2 møter med brukerkoordinatorene er gjennomført i August 
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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. 
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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.  
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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
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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 
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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/


 
 

 

 

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 

 
 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
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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. 
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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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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh.  Sted/Dato:  
2017/2170 Elisabeth Joks     Alta, 18. september 2018 

 
 
Saksnummer 66/2018 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen  
Møtedato:  26. september 2018 

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 
2018 - orienteringssak 
 
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte 
eksterne systemtilsyn i 2. tertial 2018. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 
HF i 2. tertial 2018 til orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 
2018 - orienteringssak 
  
Saksbehandlere:  Elisabeth Joks og Anne Grethe Olsen, FFS 
Møtedato:  26. september 2018  

 
1. Formål/Sammendrag 

I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 2. tertial 
2018. Det orienteres kort om resultat og oppfølging av aktuelle tilsyn.  

 
2. Bakgrunn 

Det er flere eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten.  
 

3. Saksvurdering/analyse 
I aktuelle periode er det gjennomført to eksterne tilsyn i Finnmarkssykehuset HF.  
 
3.1:  Tilsyn - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - elektriske 

anlegg og elektrisk utstyr 
DSB gjennomførte tilsyn ved Finnmarkssykehuset i uke 34. Tilsynet gjennomføres 
med utgangspunkt i virksomhetens helse, miljø og sikkerhetsarbeid og hjemles i 
Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3. 

 
Hensikten med tilsynet er å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og 
etterlevelse av regelverk på utvalgte områder. Bakgrunn for tilsynet var oppfølging 
av revisjonen i 2017 og tema for tilsyn var HMS/kvalitet, håndtering av medisinsk 
utstyr, vedlikehold av medisinsk utstyr og vedlikehold av elektriske anlegg,  

 

Det fremkom ikke avvik eller anmerkninger i tilsynet, og tilsynet er avsluttet. 
 
3.2:  Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark - sepsisbehandling i akuttmottak 

Tilsynet med behandling av pasienter med sepsis i akuttmottaket i Klinikk 
Hammerfest startet i september 2016, og styret ble sist orientert om tilsynet i 
styremøtet 15. februar 2018 (sak 11/2018). 
 
Fylkesmannen har våren 2018 gjennomgått journaler fra 33 pasienter med sepsis 
ved Hammerfest sykehus, og resultatet ble sett på som tilfredsstillende. I et 
avsluttende møte i mai gjorde klinikken rede for videre oppfølging og tiltak.  
 
Fylkesmannen har tillit til at klinikken følger opp tiltakene og har avsluttet 
sepsistilsynet.   

4. Medbestemmelse 
Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2018.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2018/1800 Anne Grethe Olsen  Hammerfest, 18.09.2018 
 
Saksnummer 67/2018 
 
Saksansvarlig:  Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:  26.09.2018 

 
Sak: Høringssvar – Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord  
 
Ingress: Finnmarkssykehuset (FIN) har fått utkast til Regional utviklingsplan 2035 

Helse Nord til høring. I saken fremlegges Finnmarkssykehusets utkast til høringssvar.  

 

 

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til høringssvaret med de endringer 

som fremkom i styremøtet. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 

Vedlegg: 

- Utkast til høringssvar: Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord  
- Høringsnotat Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord – sammendrag og 

tiltakskapittel 
- Høringsnotat Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord kan lastes ned på denne 

linken 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/H%C3%B8ringsnotat%20regional%20utviklingsplan2035%20Helse%20Nord.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/H%C3%B8ringsnotat%20regional%20utviklingsplan2035%20Helse%20Nord.pdf
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Sak: Høringssvar – Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord  
  
  
Saksbehandler:  Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen 
Møtedato:  26.09.2018 

 
1. Formål/Sammendrag 

Helse Nord har utarbeidet utkast til regional utviklingsplan mot 2035. 
Finnmarkssykehusets høringssvar er behandlet i foretaksledelsen og i drøftingsmøte. I 
høringssvaret påpeker FIN at Helse Nords strategi, som ligger til grunn for 
utviklingsplanen, må oppdateres. Foretaket ber også om at kapittelet om regional 
utvikling og regionalt samarbeid bearbeides og styrkes. I tillegg foreslår FIN enkelte nye 
tiltak, spesielt innenfor de områdene som Helse Nord har bedt om tilbakemelding på.  

2. Bakgrunn 
I det nasjonale foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale foretakene bedt om å 
utarbeide utviklingsplaner innen 31. desember 2018. Dette fordi HOD ønsker regionale 
utviklingsplaner som grunnlag for Nasjonal helse- og sykehusplan 2019 - 2022. Utkast til 
regional utviklingsplan Helse Nord er nå lagt ut til høring, med høringsfrist 15. oktober.  
Høringsutkastet er omfattende, og Helse Nord ønsker spesielt tilbakemeldinger på:  

 Samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 Forutsetninger og behov for kapasitet i helsetjenesten 
 Behov for helsepersonell og hvordan dette kan løses 
 Teknologi 

3. Saksvurdering/analyse 
Finnmarkssykehuset støtter at Helse Nords strategi fortsatt skal være «Forbedring 
gjennom samarbeid», men strategidokumentet som ligger til grunn for Helse Nords 
veivalg er utarbeidet i 2002. Det må revideres og oppdateres nå, slik at strategien kan 
være et godt grunnlag for utviklingen i Helse Nord fram mot 2035.  
 
Finnmarkssykehuset har i høringssvaret gitt følgende innspill til tiltakskapittelet: 
Foretaket foreslår at psykisk helsevern og rus (PHR) og somatikk samlokaliseres der det 
er mulig. FIN ønsker også at Helse Nord, i samarbeid med kommunene, bidrar til å 
utvikle gode helsetjenestetilbud for barn og ungdom spesielt innen PHR og forebygging 
og behandling av overvekt. FIN er fornøyd med at tiltak for å styrke et likeverdig møte 
med helsetjenesten for den samiske befolkningen har fått stor plass i planen, og ber også 
om at dokumenter som benyttes i pasientbehandling oversettes til samisk.  
 
Da forbedring gjennom samarbeid er Helse Nords hovedstrategi, ansees kapittelet om 
regionalt samarbeid å være mangelfullt. Det bør blant annet i større grad utdypes hvor 
Helse Nord vil med funksjonsdeling, kompetansedeling, fellesløsninger innen stab og 
støtte og samordning av utdanningsstillinger. Når det gjelder samhandlingen med 
kommunene så foreslår vi at Helse Nord må fortsette å bidra til dialog mellom første- og 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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andrelinjetjenesten og stimulere til økt bruk av tverrfaglige team for 
kompetanseoverføring rundt kronisk syke. 
 
Foretaket ber også Helse Nord om å fortsette å arbeide for desentraliserte 
utdanningsmodeller og å bidra til samordning av utdanningsstillinger for leger. 
Endringer i finansiering av helsetjenestetilbud, blant annet mot forløpsbasert 
finansiering, kan bidra til å flytte ressurser ut av sykehusene og inn i kommunene og 
påvirke bærekraften i foretakene. Dette er en ønsket utvikling, men det er en stor 
utfordring, som må følges opp. Når det gjelder teknologi så foreslår FIN at Helse Nord 
bør være det regionale helseforetaket som i størst grad benytter seg av teknologiske 
løsninger for samhandling. FIN ber det regionale foretaket om å bidra til å utvikle gode 
finansieringsordninger for bruk av teknologi i samhandling og pasientbehandling.  

4. Risikovurdering 
Saken harmonerer med våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Helse Nord 
ønsker i årene framover å ha fokus på samhandling og å øke bruken av teknologiske 
samhandlingsløsninger, og det passer godt sammen med vår strategiske utviklingsplan. 

5. Budsjett/finansiering 
FIN forutsetter at større endringer av ansvar og oppgaver for foretakene, med bakgrunn 
i utviklingsplanen, hensyntas i foretakenes budsjettrammer.  

6. Medbestemmelse 
Denne saken blir drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 17. september 2018. 

7. Direktørens vurdering 
Helse Nords regionale utviklingsplan mot 2035 gir et godt bilde av de utfordringer som 
helseforetakene står foran, og tiltakene som foreslås for å møte disse samsvarer med 
FINs strategiske utviklingsplan. Helse Nords strategi «Forbedring gjennom samarbeid», 
som ligger til grunn for regional utviklingsplan, er fra 2002. Administrerende direktør 
anbefaler at denne oppdateres og legges inn i planen. Kapittelet om regional utvikling og 
regionalt samarbeid er særdeles viktig for FIN, og foretaket ber derfor om at dette 
kapittelet styrkes med våre innspill. FIN foreslår også nye tiltak, spesielt innenfor de 
områdene som Helse Nord har bedt om tilbakemelding på. I høringssvaret har foretaket 
også gitt noen innspill om spesielle forhold, som er viktig for foretakets bærekraft: 
finansiering av desentralisert modell, utdanningsløp for leger, samhandling i 
intermediærenheter og teknologi.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Høringssvar – Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord  
  
Finnmarkssykehuset (FIN) har fått utviklingsplanen til høring, og høringssvaret er 
behandlet i styret i FIN, styresak 67/2018, 26. september 2018.  
 

Generelle innspill til Helse Nords strategi og utviklingsplan: 
Finnmarkssykehuset slutter seg til visjonen om at «Pasientene skal bli møtt med rett 
kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord». 
FIN støtter også at Helse Nords strategi fortsatt skal være «Forbedring gjennom 
samarbeid», og at Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig 
nordnorsk profil med samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi. Helse 
Nords strategi bør på en enda tydeligere måte vise at en styrking av samhandlingen og 
bruk av teknologi i mye større grad enn i dag, er Helse Nords viktigste veivalg for å 
kunne utvikle spesialisthelsetjenesten innenfor stadig strammere økonomiske rammer. 
Strategidokumentet som ligger til grunn for Helse Nords veivalg er utarbeidet ved 
helseforetaksreformens oppstart i 2002 og må revideres og oppdateres nå, slik at 
strategien kan være et godt grunnlag for utviklingen i Helse Nord fram mot 2035.  
 

Innspill til nåsituasjon, strategier, utviklingstrekk og framskrivning: 
 
Kap.3.2.1. og 3.2.2. Sentrale utfordringer  
På side 18 i utviklingsplanen står det at sentral utfordring innen TSB og psykisk 
helsevern (PHR) er rekruttering og på side 21 står det at sentrale utfordringer innen 
somatikken er eldre og kronisk syke samt samhandling. FIN mener at rekruttering er en 
sentral utfordring både innenfor PHR og somatikk, og det samme gjelder samhandling 
og ivaretagelse av eldre og kronisk syke. Det er ikke så klare skiller i utfordringsbildet 
innen PHR og somatikk, og det bør derfor vurderes å slå sammen de to avsnittene.  

Til 
Helse Nord 
postmottak@helse-nord.no 
 

Deres ref: Kristian Fanghol Vår ref: Anne G. Olsen Dato: 18.09.2018 
 

mailto:postmottak@helse-nord.no
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Kap.3.7.2. Helse i nord der vi bor 
Helse Nords strategidokument «Forbedring gjennom samarbeid» ble utarbeidet i 2002, 
og er lagt til grunn for utviklingsplanen. Dette dokumentet inneholder fortsatt mange 
aktuelle målsettinger og tiltak, men det bør oppdateres og legges inn i utviklingsplanen. 
Mange av de foreslåtte tiltakene i strategien fra 2002 er allerede revidert og ligger inne i 
kap. 6 i planen, og det blir derfor uoversiktlig hvis man skal ha et eget strategidokument. 
 
Kap.3.8.1 Bemanning 
Sykefraværet har vært stabilt høyt på 8,5%. Foretakene bør i planperioden stimuleres til 
ytterligere målorientering og å ha kontinuerlig fokus på tiltak.  Andelen innleie har vært 
stabilt høy siden 2013. Dette er en utfordring foretakene også bør oppfordres til å jobbe 
mer målrettet med.  
 
Kap.3.8.2. Utdanning 
Andelen helsefagarbeidere går ned i sykehusene i nord. Analyser viser også at avgangen 
blir enda større i fremtiden grunnet høy alder. Sykehusene ansetter sykepleiere i disse 
stillingene.  Oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere og ansettelse av 
våre egne helsefagarbeiderlæringer bør prioriteres. FIN støtter at helsefagarbeidere i 
større grad kan benyttes som støttepersonell i sykehusene og bidra til å frigjøre tid til 
pasientbehandling hos leger og sykepleiere. Sykehusene opplever at sykepleierne søker 
andre spesialiseringer enn ABIOK. Disse bør vies mer oppmerksomhet, og det gjelder 
både praksisbehov og finansiering. Studenter er vårt viktigste rekrutteringsgrunnlag og 
det må fortsatt legges til rette for at studenter innenfor alle profesjoner blir godt 
ivaretatt. Helse Nords arbeid med desentraliserte utdanninger må også følges opp og 
videreutvikles.  
 
Kap.4.2. Helse Nords strategi 
I dette kapittelet listes det opp flere tiltak fra Helse Nords strategi av 2002. Her er 
anbefalingen fra FIN at disse tiltakene flyttes til kap. 6, og at visjon og målsettinger i 
strategi «Forbedring gjennom samarbeid» oppdateres og legges inn i kap. 4.2.  
 
Kap.5.1. Utviklingstrekk 
Det bør nevnes i utviklingsplanen at man ser helseutfordringer hos barn og ungdom som 
både må forebygges og behandles så tidlig som mulig. Dette gjelder blant annet overvekt 
og psykiske lidelser, hvor region nord ligger høyest i landet når det gjelder overvekt hos 
barn og ungdom. Denne trenden er økende. Forekomsten av psykiske plager hos 
ungdom er også økende, dette gjelder ikke spesielt for Helse Nord, men det bør likevel 
med som et utviklingstrekk slik at vi sikrer at også Helse Nord bidrar til å legge grunnlag 
for god helse blant barn og ungdom i egen landsdel.  
 
Kap.5.2.5 Usikkerheten i tallene 
Det er estimert at rundt 45 000 liggedøgn i sykehusene i nord kan overføres til 
kommunehelsetjenesten. Det er stor usikkerhet knyttet til kommunenes muligheter for 
dette, blant annet når det gjelder kommunenes mulighet til å bygge opp kompetanse. 
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Det er derfor viktig at man ved planleggingen av nye sykehusbygg i regionen har et nært 
samarbeid med vertskommune og andre kommuner i sykehusets nedslagsfelt for å sikre 
at liggedøgn som flyttes ut av sykehuset blir ivaretatt i kommunal seng eller 
intermediærenhet. Slike intermediærenheter kan med fordel planlegges i eller i 
tilslutning til et sykehus. 
 

Innspill til tiltakskapittelet i utviklingsplanen; kap. 6: 
 
Kap.6.2 Pasientenes helsetjeneste  
Det forventes bedre organisering av helse- og omsorgstjenester på tvers av 
forvaltningsnivå, men vi må også kunne forvente bedre organisering og samarbeid 
internt i foretakene innenfor PHR og somatikk. Samlokalisering av og nært samarbeid 
mellom tjenestetilbud innen PHR og somatikk er viktig for pasientene, da psykiatriske 
pasienter kan ha behov for diagnostikk og behandling av somatisk sykdom og omvendt. 
FIN foreslår derfor følgende tiltak: 

 PHR og somatikk samlokaliseres der dette er mulig.  
 
Kap.6.3 Pasientbehandling og kvalitet 
Som nytt tiltak innen pasientbehandling og kvalitet foreslår FIN at: 

 Helse Nord vil, i nært samarbeid med kommunene, bidra til å utvikle gode 
helsetjenestetilbud for barn og ungdom spesielt innen PHR og forebygging og 
behandling av overvekt. 

 
Kap.6.4. Strategier for å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten for den 
samiske befolkningen 
FIN er svært fornøyd med at tiltak for å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten for 
den samiske befolkningen har fått såpass stor plass i tiltaksdelen i utviklingsplanen. 
Foretaket støtter alle tiltak både vedrørende språk og kulturkompetanse, utdanning og 
rekruttering, samisk innflytelse og økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester. 
Foretaket bidrar gjerne til å utvikle tjenestetilbud til den samiske befolkningen i Nord 
Norge og til å utvikle Samisk Helsepark i Karasjok til et kompetansesenter både innen 
PHR og somatikk for den samiske befolkningen i hele landet.  
FIN savner følgende tiltak: 

 Sentrale dokumenter og programmer som benyttes i pasientbehandling må 
oversettes til samisk.  

 
Kap.6.5 Regional utvikling og regionalt samarbeid 
Da forbedring gjennom samarbeid er Helse Nords hovedstrategi, så ansees kapittel 6.5 å 
være litt mangelfullt. Kapittelet bør i større grad utdype hvor Helse Nord vil med 
funksjonsfordeling og funksjonsdeling. Dette er ikke bare viktig for de store sykehusene 
men også for lokalsykehusene. Lokalsykehusene har både behov for å få desentralisert 
høyvolumtjenester og for støtte til å bygge opp spesielle tilbud, som også 
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lokalsykehusene kan bli gode på. I FIN kan det være tiltak som kan styrke 
barneavdelingen i Hammerfest og rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes. 
 
En videreutvikling av UNNs og NLSHs rolle som kompetansemotorer for 
lokalsykehusene er også viktig, blant annet ved innføring av «telementoring» og andre 
former for veiledning i det kliniske arbeidet. Fagutvikling på tvers av foretak og 
opprettelse av faglige nettverk i tillegg til fagråd, er også viktige tiltak for å utvikle og 
opprettholde kompetanse i lokalsykehusene. Det samme gjelder samordning av 
utdanningsstillinger og samarbeid om gode og effektive spesialiseringsforløp.  
 
Samordning av ressurser innen og mellom helseforetak er en utfordring, og Helse Nord 
bør stille krav om dette. Det bør også sees på muligheter for fellesløsninger innen stab 
og støtte i Helse Nord blant annet innenfor IKT, e-helse, dataanalyse, 
mediehenvendelser, deling av prosedyrer og tilgang til og deling av annen informasjon. 
 
Regionalt samarbeid om forankring av viktige veivalg både internt og eksternt kan bidra 
til å styrke Helse Nord og til at Helse Nord blir sett på som en enhet og ikke mange 
fragmenterte deler. Gode systemer for å ta i bruk ansattes erfaring og kompetanse, ikke 
bare i daglig drift men også i planleggingen av tjenestetilbud, bør brukes og deles. 
Når det gjelder samarbeid med private så må aktuelle modeller for samarbeid 
tydeliggjøres både hva gjelder juridiske spørsmål, ansettelsesforhold, økonomiske 
rammeforhold, rapportering og registrering. 
 
FIN foreslår at: 

 Kap. 6.5. om regional utvikling og regionalt samarbeid gjennomarbeides bedre og 
styrkes med flere tiltak for å fremme regionalt samarbeid. 

 
Kap.6.6 Samhandling med primærhelsetjenesten 

FIN slutter seg til behovet for å utvikle innovative partnerskapsmodeller for 
organisering og ikke minst finansiering av samhandling. En revitalisering av 
samhandlingstemaet bør fremstå som et av hovedtemaene i utviklingsplanen. 
Foretakene er helt avhengige av at kommunene klarer å ta sitt ansvar for helse- og 
omsorgsoppgaver i fremtiden. Det innebærer at foretakene ikke ensidig kan legge opp til 
24/7 dialog og tjenester om ikke kommunene involveres automatisk i dette når det 
gjelder organisering og pasientforløp. Vi har eksempler på at kommuner ikke 
responderer på dialogmeldinger, fordi kommunene ikke er organisert for slik respons. 
 
UNN og Tromsø kommune har nå hatt pasientsentrert helsetjenesteteam i snart fire år. 
Modellen kan vise til redusert dødelighet og redusert antall reinnleggelser i sykehus for 
syke eldre med mange diagnoser. Dette er en modell som de øvrige foretakene bør 
oppfordres til å prøve ut i samarbeid med sine kommuner.  
 
FIN foreslår å tilføye følgende to tiltak innen samhandling: 
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 Helse Nord vil fortsette å bidra til dialog og møteplasser mellom første- og 
andrelinjetjenesten for å styrke samhandlingen mellom nivåene. 

 Helse Nord vil stimulere til økt bruk av tverrfaglige team på tvers av nivåene i 
helsetjenesten for kompetanseoverføring og kompetansedeling rundt kronisk 
syke med hyppige sykehusinnleggelser og reinnleggelser. 

 
 
Kap.6.7 Bemanning og kompetanse 

FIN foreslår å tilføye følgende to tiltak innen bemanning og kompetanse: 
 Helse Nord vil fortsette å arbeide for desentraliserte utdanningsmodeller. 
 Helse Nord vil bidra til samordning av utdanningsstillinger og 

karriereplanlegging for leger, som kan virke rekrutterende for lokalsykehusene. 
 
Kap. 6.9. Økonomi 
Endringer i finansiering av helsetjenestetilbud, blant annet mot forløpsbasert 
finansiering, kan bidra til å flytte ressurser ut av sykehusene og inn i kommunene og 
påvirke bærekraften i foretakene. Dette er en ønsket utvikling, men det er en stor 
utfordring for helseforetakene, som må følges opp. 
 
Kap.6.10 Teknologi 
Finansieringen av teknologiske løsninger i pasientbehandling og samhandling er ikke 
god nok, og det må legges til rette for at det blir lønnsomt å ta i bruk teknologiske 
løsninger i for eksempel e-helsepoliklinikker. 
FIN foreslår å tilføye følgende tiltak: 

 Helse Nord vil være det regionale helseforetaket som i størst grad benytter seg av 
teknologiske løsninger for intern samhandling, ekstern samhandling og i 
pasientbehandlingen. 

 Helse Nord vil bidra til å utvikle gode finansieringsordninger for bruk av 
teknologi i samhandling og pasientbehandling.  

 
Kap.6.11 Bygg og kapasitet 
FIN foreslår å tilføye følgende under tiltak kulepunkt to: 

 Helse Nord vil følge opp og utrede nærmere den usikkerheten som er om 
framtidig kapasitetsbehov, eksempelvis kommunenes evne til å overta nye 
oppgaver, i alle prosjekter som gjelder bygging av sykehus. 

 

Innspill om spesielle forhold i Finnmarkssykehuset: 
Økonomi: 
FIN må fordele tjenesteproduksjonen på fire større og en rekke mindre enheter, i 
motsetning til flertallet av landets helseforetak som har færre enheter og dermed kan ha 
mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Selv om vi forvalter økonomien generelt godt, 
blir økonomi ofte likevel en rammebetingelse som må gis uforholdsmessig stor 
oppmerksomhet i den daglige driften. Det medfører risiko for at faglige utfordringer, 
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rekruttering og samhandling kan få for lite oppmerksomhet. Finansieringsmodellen 
ivaretar kanskje ikke den desentraliserte modellen godt nok. 

 
Rekruttering: 
Det at FIN drifter en høyspesialisert og svært kompleks tjenesteproduksjon i periferien 
av nasjonen, gjør også at vi har en del utfordringer som lignende virksomheter lengre 
sør slipper å forholde seg til. Grunnlaget for rekruttering av helsepersonell er begrenset. 
Det er en utfordring for oss at vi avgir langt flere unge spesialister til UNN enn det vi 
klarer å rekruttere tilbake. Utdanningsløpene for legespesialister og 
psykologspesialister burde i større grad være tilrettelagt for karriereløp som gjør det 
enklere å bosette seg fast i Finnmark.    
 
Samhandling og teknologi: 
Når det gjelder samhandling med kommunene så har FIN behov for en mer aktiv 
deltaking fra kommunenes side til å ivareta befolkningens helsetjenestebehov. Dette kan 
være mulig å løse gjennom større interkommunale enheter, som legger til rette for å 
rekruttere og stabilisere personell med relevant kompetanse, og gjennom gode 
teknologiske samhandlingsløsninger mellom sykehus og kommune. Organisering og 
teknologi blir derfor avgjørende for god samhandling.    
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen    Anne Grethe Olsen 
Administrerende direktør    Kvalitets- og utviklingssjef 
Finnmarkssykehuset    Fag, forskning og samhandling 

Finnmarkssykehuset 
 



 

 

 

 

 

 

Høringsnotat regional 
utviklingsplan 2035 – 
sammendrag og tiltakskapittel 
  

 



1. Sammendrag 

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard har 

tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet når de trenger det.   

I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om a utarbeide 

utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale 

planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. Forslag til høringsnotat 

følger vedlagt styresaken. 

Mandat for arbeidet med Regional utviklingsplan i Helse Nord ble vedtatt av styret i 

Helse Nord RHF den 25. oktober 2017 (styresak 107 – 2017).  Mandatet ligger i sin 

helhet med som vedlegg til høringsnotatet. 

Det viktige budskapet i styresaken om mandatet var; «Overordnet skal utviklingsplanen 

sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode tjenester med en 

organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord». Overordnet skal 

regional utviklingsplan 2035: 

 Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk 
utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. 

 Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for 
kapasitet, 
kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i 
arbeidsdelingen 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette 
vil 
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. 

 Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for å prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres. 

Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 

 

Status Helse Nord og hovedinnhold høringsnotat 

Helse Nord yter gode spesialisthelsetjenester og har siden 2010 hatt positive 

økonomiske resultater.  Å fortsette denne trenden er et overordnet mål når vi skal møte 

de store utfordringer i tiden frem mot år 2035.  Behovet for helsetjenester øker i takt 

med en aldrende befolkning, den arbeidsføre delen av befolkningen synker, nye 

behandlingsmuligheter utvikles og innbyggernes forventninger øker.  Det vil være behov 

for økte ressurser samtidig som mye tyder på en strammere ressurstilførsel til 

spesialisthelsetjenesten. Teknologiske nyvinninger som også forenkler dagens 

behandlingsrutiner, muliggjør en tettere dialog mellom pasientene og helsevesen og 

skaper muligheter for å løse flere oppgaver på egenhånd. Dette er imidlertid ikke 



tilstrekkelig i møte med det store utfordringsbildet Helse Nord står overfor.  Sammen 

med kommunene må det utvikles løsninger som gir gode tjenester uten en 

bemanningsvekst som ikke er bærekraftig.  

I høringsnotatet til regional utviklingsplan2035 trekkes vi fram noen av de områdene 

det vil være viktigst for Helse Nord å prioritere fremover. Hovedtemaer i høringsnotatet, 

med nåsituasjonsbeskrivelse og tiltaksdel, er i tråd med innholdet i nasjonal veileder for 

utviklingsplaner.  

 Pasientens helsetjeneste 
 Pasientbehandling og kvalitet 
 Tilbudet til den samiske befolkning  
 Regional utvikling og regionalt samarbeid 
 Samhandling 
 Bemanning og kompetanse 
 Forskning og innovasjon 
 Økonomi 
 Teknologi 
 Bygg og kapasitet 

Tiltakene som er beskrevet i utviklingsplanen kan grovt karakteriseres i rammen av tre 

typer: 1) Kontinuerlig forbedring og effektivisering, 2) tiltak knyttet til ressurser og 

infrastruktur, 3) tiltak knyttet til transformasjon av dagens modell for å levere 

helsetjenester.  

Noen tiltak vil ligge i grenseland mellom ulike typer, og det er ikke vurdert som 

hensiktsmessig å strengt definere hvilke tiltak som er hvilken type i dette arbeidet. Det 

vil beskrives og presiseres at hvilke type tiltak det er snakk om, krever ulik tilnærming i 

planlegging, bruk av metodeverk, ressursdisponering og gjennomføring. Det er et 

perspektiv Helse Nord skal bruke når det defineres aktiviteter og prosesser for 

gjennomføring av tiltak, og hvilke krav det stiller til finansiering og kapasitet hos ledere 

og ansatte i organisasjonen. 

 

 

 



6. Helse Nord møter utfordringene – tiltak 

6.1 Utvikling og endring må fortsette 

Helse Nord har en ambisiøs visjon for sitt virke, og leverer gode spesialisthelsetjenester 

til befolkningen i Nord-Norge. Helse Nord og medarbeiderne har siden 2002 utviklet 

bedre tjenester for flere. Fra 2009 er dette også kombinert med god drift som har gitt 

positive økonomiske resultater. Dette har lagt grunnlaget for en historisk satsing på 

bygg, IKT og utstyr. I perioden utviklingsplanen omfatter vil helsetjenesten møte nye 

utfordringer og store endringer. Mye vil forandre seg. Tilgang på ressurser, kompetanse, 

økt etterspørsel kombinert med andre måter å yte helsetjenester på, vil utfordre det 

beste i helsepersonells og organisasjonens evne til omstilling og endring. Det må til for å 

skape et tidsmessig tilbud til den nord-norske befolkning.  

Befolkningsveksten i de høyere aldersgruppene blir stor fremover. Det gir behov for 

flere sykehusinnleggelser og en vekst i polikliniske konsultasjoner på nærmere 50 % 

frem mot 2035. Nye behandlingstilbud vil gi muligheter for pasientgrupper som i dag 

står uten tilbud.  Nye og dyrere kreftmedisiner kommer kontinuerlig. Nye generasjoner 

stiller andre krav til blant annet kvalitet og tilgjengelighet, og har store forventninger til 

det offentlige helsevesen. Disse endringene må Helse Nord møte samtidig med en 

økonomi som mye kan tyde på blir strammere i tiden fremover. 

Helse Nord må sikre at sykehusforbruket er på riktig nivå og at uønsket variasjon i 

forbruk, indikasjonsstilling og behandlingsrutiner reduseres. Det vil styrke kvaliteten på 

tjenestene, bedre prioriteringene og styrke foretaksgruppens økonomiske bæreevne. 

Nye måter å levere tjenestene, på uten bruk av sykehusinnleggelser, vil være naturlig del 

av denne endringen.  

Nye teknologiske løsninger må tas i bruk for å styrke den desentrale diagnostikk og 

behandling, inkludert egendiagnostikk og –behandling (jfr nærtjenester kap. 3.1) og i 

tillegg sikre effektiv bruk av bemanningen og et sømløst samarbeid med 

primærhelsetjenesten. På grunn av spredt bebyggelse og lange avstander er Helse Nord 

den regionen i landet der potensialet i ny teknologi er størst. Helse Nords ambisjon om å 

være ledende på teknologiområdet er derfor velbegrunnet, men krever nye tiltak for å 

realiseres. Teknologien må ikke begrenses til å understøtte og effektivisere dagens 

arbeidsprosesser, men gi muligheter for helt nye måter å yte helsetjenester på. 

Aktivitetsveksten kan ikke løses med en tilsvarende bemanningsvekst fordi det ville 

kreve at flere enn det som er bærekraftig må søke seg inn i helse- og omsorgssektoren. 

Derfor er det nødvendig å utvikle andre måter å møte det økte behov for tjenester på.  

Alle helseregioner i Norge får en økning i antall eldre. Helse Nord har som eneste region, 

en særlig utfordring ved at den yrkesaktive delen av befolkningen synker i tiden 

fremover. Viktigheten av å rekruttering og stabilisering av bemanning er derfor 

betydelig.  



Funksjonsfordelingen mellom sykehusene og mellom spesialist- og 

primærhelsetjenesten må så langt det er m ulig sikre likeverdig tilgjengelighet og 

baseres bl.a. på faglige kriterier og bevissthet om hvilke løsninger som mest effektivt 

utnytter den begrensede samlede helsepersonellressursen. Samarbeidet med 

primærhelsetjenesten må styrkes og nye samarbeidsformer (inkludert spleiselag) 

utvikles slik at pasientene får behandling på riktig omsorgsnivå og uten unødvendige 

forflytninger mellom omsorgsnivåene.  

For å møte utfordringene må gjennomføringsevnen i regionen styrkes. Alle ledd i 

organisasjonen må se sitt ansvar i denne sammenheng og resultater må etterspørres og 

følges opp.   

Helse Nord vil sikre innbyggerne et fortsatt trygt og godt behandlingstilbud i Nord-

Norge innenfor en bærekraftig økonomi. Tiltak konkretiseres i den årlige rulleringen 

Plan for Helse Nord (4-årige handlingsplaner og 8-årige investeringsplaner) 

I resten av dette kapitlet beskrives noen av de tiltakene som skal møte de utfordringene 

som er omtalt i kapittel 3 og 5.   

6.2 Pasientens helsetjeneste 

Helse Nord vil legge til rette for at brukernes stemme blir hørt og vektlagt i ulike fora.  

Ambisjonen er at brukerne bringes oftere og tidligere inn i prosessene også når det 

gjelder forbedringsarbeid og andre utviklings- og omstillingsprosesser. 

 

 

 
Tiltak – pasientens helsetjeneste 

 Helse Nord vil involvere brukerne oftere og tidligere i forbedringsarbeid og 
utviklings- og omstillingsprosjekter – «ingenting om meg uten meg må legges til 
grunn». 

 Helse Nord vil legge forholdene til rette slik at pasienter opplever samarbeidet 
sykehusene imellom og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
som sømløst 

 Helse Nord vil bruke teknologiområdet for å sikre desentrale spesialisthelsetilbud 
inkludert egendiagnostikk/egenbehandling, digital dialog mellom pasient og 
helsetjeneste og bedre kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten  

 Helse Nord vil legge vil videreutvikle samvalgsløsninger og legge til rette for at 
samvalg blir tilbudt til langt flere pasienter 

 Helse Nord vil legge til rette for at pasientene opplever kontinuitet i møtene med 
ansatte i løpet av sykehusoppholdet og at pasienter som har rett til det får en 
kontaktlege 

 



 

6.3 Pasientbehandling og kvalitet 

Å harmonisere indikasjonsstillinger (begrunnelser for utredning og behandling) og 

behandlingspraksis bidrar både til jevnere kvalitet, et riktig aktivitetsnivå, riktigere 

prioritering og bedre ressursbruk. Kliniske fagrevisjoner, styrking av fagråd og felles 

regionale rutiner er tiltak som vil brukes for å oppnå dette. En nødvendig forutsetning er 

å styrke fagrådenes virksomhet.  

Befolkningen i Helse Nord er spredt bosatt over et stort areal og desentralisering er en 

måte å kunne tilby gode og tilgjengelige tjenester på. Det er stor variasjon i forbruket av 

tjenester uten at det kan forklares som tilfeldigheter og ulik befolkningssammensetning.  

Oppgaver skal ytes nært der pasienten bor når det kan skje med nødvendig kvalitet og 

forsvarlig ressursbruk. Samtidig er det nødvendig å ha robuste fagmiljø og en sterk 

region- og universitetssykehusfunksjon for høyspesialiserte oppgaver, undervisning og 

forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tiltak – pasientbehandling og kvalitet 

 Helse Nord vil forbedre pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene ytterligere 
ved  blant annet å:  

- Styrke de regionale fagrådene  
- Utarbeide felles regionale faglige retningslinjer/prosedyrer 
- Gjennomføre kliniske fagrevisjoner 
- Utarbeide felles regionale kompetanseplaner,  
- Arbeide for økt tilgang på beslutningsstøtte 
- Bygge systemer for læring fra avvikshåndtering og resultater fra 

kvalitetsregistre 
- Ha systemer for rask implementering av ny kunnskap i fagmiljøene på alle 

sykehus. 

 Helse Nord vil styrke kompetansen innen eldremedisin og sørge for at slik 
kompetanse er tilgjengelig i alle sykehus 

 Helse Nord vil ha særlig oppmerksomhet mot tilbudet til multisyke pasienter som 
ofte må ha sykehusbehandling 

 Helse Nord vil, i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten, utvikle de 
prehospitale tjenester slik at de ivaretar tjenestens stadig mer sentrale rolle i 
behandlingen av pasienter  

 Helse Nord vil økonomisk prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling for å skape kvalitetsmessig bedre og mer tilgjengelige tjenester  

 Helse Nord vil bedre det samlede helsetilbudet for denne gruppen slik at også den 
gjennomsnittlige levealderen til alvorlig psykisk syke og rusmisbrukere øker  

 Helse Nord vil med elektroniske systemer utvikle lukket legemiddelsløyfe for å 
hindre feilmedisinering av pasienter  

 Helse Nord vil videreutvikle tjenester fra kliniske farmasøyter for å bidra til korrekt 
bruk og reduserte kostnader på legemidler 

 Helse Nord vil ivareta legemiddelberedskap og forsyning ved å bruke 
sykehusapotekenes nettverk og kompetanse på legemiddellogistikk 

 Helse Nord vil sørge for egenproduksjon av individuelt tilpassede legemidler.  

 

 



6.4 Strategier for å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten 
for den samiske befolkning 

I Utviklingsplan 2035 skal overordnede strategiske områder identifiseres og viktige 

tiltak konkretiseres. Skal vi som nasjon kunne ivareta våre forpliktelser overfor den 

samiske urbefolkning må også Helse Nord RHF som en regional institusjon ivareta sine 

forpliktelser. I Helse Nords arbeid med å styrke det likeverdige møtet med 

helsetjenesten vil følgende tiltaksområder legges til grunn:  

6.4.1 Helse Nord vil styrke språk og kulturkompetanse hos 
helsepersonell 

Den samiske befolkningen er mangfoldig i form av flere språk, næringsutøvelse og 

øvrige kulturmarkører. I Norge er det fem samiske språkområder: Øst, nord, pite, lule og 

sørsamisk. De to sistnevnte er av UNESCO kategorisert som svært truende, mens 

nordsamisk er truet. Det er svært få i Norge som behersker pite og østsamisk. Hvor folk 

bor påvirker også den kulturelle situasjon og det er viktig å være oppmerksom på at det 

kan være store forskjeller mellom ulike steder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiltak – styrke språk og kulturkompetanse hos helsepersonell  

 Helse Nord vil utrede organisering og utvidelse av tolketjenesten på nord, sør og 
lulesamisk språk og gjøre tilbudet tilgjengelig i hele foretaksgruppen. 

 Helse Nord vil skaffe oversikt over medarbeidere med samisk språk og 
kulturkunnskap og organisere dette i en felles nettverksressurs i helseforetakene  

 Helse Nord vil, i regi av SANKS, få utviklet e-læringsprogram i samisk 
kulturforståelse for ansatte i Helse Nord  

 Helse Nord vil ta initiativ overfor utdanningsinstitusjonene for å få samisk 
kulturforståelse inn i grunnutdanningen av alt helsepersonell i Nord-Norge 

 Helse Nord vil ta initiativ overfor Samisk høgskole for å få utviklet et 
utdanningstilbud i samisk kulturforståelse rettet særlig inn mot helsepersonell 

 



6.4.2 Helse Nord vil øke utdanning og rekruttering av 
helsepersonell med samisk språk og kulturkompetanse 

Det er i dag stor mangel på samisktalende personell i helsetjenesten. Behovet for slikt 

personell vil øke, ikke minst som følge av flere eldre.  

 

6.4.3 Helse Nord vil styrke den samiske innflytelsen i 
spesialisthelsetjenesten  

Organisering og struktur er avgjørende for hvilken oppmerksomhet som rettes mot 

samiske pasienters mulighet for et likeverdig helsetilbud.  

 

6.4.4 Helse Nord vil øke tilgjengeligheten av 
spesialisthelsetjenester for den samiske befolkning 

Den samiske befolkning får sine tjenester i den etablerte spesialisthelsetjenesten og bor 

spredt i hele regionen. Da bør satsingen på e-helse i diagnostikk og behandling ha 

hovedprioritet.  

 

 

 
Tiltak – samisk innflytelse i spesialisthelsetjenesten  

• Helse Nord vil utrede samisk representasjon i helseforetakenes styrer 

• Helse Nord vil utrede hvordan samiske interesser kan ivaretas på ledelsesnivå i 
helseforetakene 

• Helse Nord vil inkludere representasjonen fra samiske interesser i brukerutvalgene 
i Helse Nord  

• Følge opp Samarbeidsavtalen med Sametinget i tråd med Utviklingsplan 2035 

 
Tiltak – Øke utdanning og rekruttering av helsepersonell med samisk språk og 

kulturkompetanse 

• Helse Nord vil arbeide for etablering av desentralisert samisk sykepleierutdanning i 
samarbeid mellom Samisk høgskole, Finnmarkssykehuset/Samisk helsepark, Helse 
Nord og Universitetet i Tromsø 

• Helse Nord vil utrede stimuleringsstrategier for økt rekruttering og stabilisering av 
personell 

 



 

6.5 Regional utvikling og regionalt samarbeid  

Dette er et viktig punkt for Helse Nord; så viktig at det i strategien beskrives slik «Som 

hovedstrategi velger Helse Nord samarbeid mellom enheter og nivåer».  I dette kapitel er 

samlet ulike tema, men med det til felles at det kan oppnås utvikling og forbedring 

gjennom samarbeid.  

6.5.1 Funksjonsfordeling  
Riktig funksjonsfordeling er viktig for å sikre at tjenestene som kan ytes desentralt er 

fordelt slik, samtidig som utnyttelse av begrensede bemanningsressurser, tilstrekkelig 

behandlingsvolum, utnyttelse av kostbart medisinsk-teknisk utstyr og ivaretagelse av 

region- og universitetssykehusfunksjonen, nødvendiggjør sentralisering på noen 

høyspesialiserte områder. Mye kan tyde på at vi går fra at tjenester ytes ett sted til at 

fagmiljøer kan dele på oppgaveløsningen – funksjonsdele. 

6.5.2 Samarbeid med private, inkl. avtalespesialister 
Kjøp fra private institusjoner og avtaler med lege- og psykologspesialister er en viktig 

del av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Pasienter og pårørende skal fortsatt kunne 

benytte de private aktørene med avtale på lik linje med sykehusene.  Virksomheten ved 

private institusjoner, avtalespesialistene og sykehusene må i større grad blir koordinert 

for å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte.  

6.5.3 Legemiddelforsyningen og legemiddelhåndteringen i 
Helse Nord 

Det er behov for en overordnet strategi om en felles standard for legemiddelforsyningen 

i Helse Nord. I dag har helseforetakene i regionen ulik tilnærming til å løse 

 
Tiltak – øke tilgjengeligheten av spesialisthelsetjenester for den samiske befolkning 

• Helse Nord vil utrede, innen utgangen av 2019, hvordan vi på beste måte kan yte 
helsetjenester til hele den samiske befolkning i Nord-Norge. Her skal hvordan 
tilbudene som samisk helsepark yter også vurderes i en regional sammenheng. 

• Helse Nord vil styrke tilbudet innen eldremedisin med vekt på samisk språk og 
kultur  i eksisterende tjenester 

• Helse Nord vil utvikle regional kompetansesenterfunksjon for eldremedisin i 
Samisk helsepark 

• Helse Nord vil utvikle LMS-tilbud i det enkelte helseforetak som er tilrettelagt for 
den samiske pasient og pårørende  

• Helse Nord vil utrede tjenestetilbud som kan tilbys som konsultasjon via 
Skype/videoløsninger fra samisk helsepark/andre virksomheter 

• Utrede organisering av ressursgrupper, basert på egne medarbeidere, som 
helsepersonell kan få støtte hos 



utfordringene i legemiddelforsyningen. En riktig og felles overordnet strategi vil bidra til 

lik kvalitet, pasientsikkerhet og trygg, rasjonell og effektiv legemiddelhåndtering.  

Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber hver for seg med å sørge for 

riktig legemiddelhåndtering til sine pasienter.  Likevel oppstår feil i legemiddelbruken i 

pasientflyten mellom de to forvaltningsnivåene, en av de største kvalitetsutfordringene i 

norsk helsevesen og ansvarlig for flere årlige dødsfall. Den farmasøytiske kompetansen i 

regionen vil kunne spille en aktiv rolle i arbeidet med å finne løsninger på denne 

utfordringen. Felles legemiddelliste er under utvikling i regi av Direktoratet for e-Helse 

og det vil også bidra til redusert risiko for feil bruk av medikamenter.  

De regulatoriske forholdene rundt sykehusapotekene er med jevne mellomrom oppe til 

diskusjon.  Dette understreker betydningen av at Helse Nord får en strategi for 

legemiddelforsyningen og bruk av farmasøytisk kompetanse. 

6.5.4 Regionale fagråd 
Helse Nord er organisert i helseforetak som igjen har sykehus med delansvar for 

geografiske områder. Det er både når det gjelder planlegging og drift behov for felles 

strukturer på tvers av denne geografiske dimensjonen. Det ligger store muligheter i å 

mobilisere de faglige ressursene for å styrke felles faglig utvikling, like faglige 

retningslinjer, harmonisering av indikasjonsstillinger og behandlingspraksis.   

Fagrådene skal gis et nytt og tydeligere mandat, operasjonell støtte og ledelsesmessig 

forankring slik at de kan spille en  mer framtredende rolle i Helse Nords videre utvikling.   

6.5.5 Universitetssykehusfunksjonen i Helse Nord 
Regionen har en liten befolkning og et begrenset volum av pasienter kombinert med 

mange sykehus.  Regionen vil ha nedgang i den yrkesaktive del av befolkningen i årene 

som kommer og rekrutteringsgrunnlaget vil svekkes. Dette har betydning for å ivareta 

de høyspesialiserte funksjoner og trygge grunnlaget for undervisning og forskning i 

universitetssykehuset. Helse Nord må ta aktivt stilling til konsekvensene for 

universitetssykehusfunksjonen av endringer i befolkningen og nye muligheter som følge 

av medisinsk utvikling.  



6.5.6 Administrative funksjoner 
Det er nødvendig å finne en hensiktsmessig oppgavedeling mellom det regionale 

helseforetaket og helseforetakene og å redusere eventuelle parallelle arbeidskrevende 

prosesser både på stabsområder og andre områder. Regionalt samarbeid som reduserer 

samlet ressursbruk og øker kvaliteten bør igangsettes på mange områder. Rask utvikling 

innenfor mange fagfelt og strammere økonomiske rammer fremover er gode 

begrunnelser for dette. Dette vil også medføre at HF-ene blir tilstrekkelig involvert i 

viktige prosesser. Flere områder som er godt egnet for slik regionalt samarbeid er for 

eksempel fag, kvalitet, HR, økonomi, administrative oppgaver 

 

 

6.6 Samhandling med primærhelsetjenesten 

Det må i Helse Nord utvikles en sterkere kultur for samhandling, både internt i 

foretakene og i relasjon til primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. God 

samhandling, med vekt på helhetlige pasientforløp, skal være en ledetråd i alt 

pasientrettet arbeid og ligge til grunn for alt kollegialt samarbeid. Disse overordnede 

målsettinger skal sikre mer helhet og sammenheng i pasientens helsetjeneste. 

Der geografiske og andre forhold ligger til rette for det, vil Helse Nord stimulere til 

videreutvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester/distriktsmedisinske sentra og 

sykestuer.  

 
Tiltak – regional utvikling og regionalt samarbeid 

 Helse Nord vil bruke regionalt samarbeid for å øke kvaliteten på tjenestene med 
lavest mulig samlet ressursbruk 

 Helse Nord vil utrede hvilke kriterier/hensyn som skal ligge til grunn ved 
funksjonsfordeling.  

 Helse Nord vil arbeide for at virksomheten ved private institusjoner, 
avtalespesialistene og sykehusene i større grad blir koordinert for å sikre god 
kvalitet og bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte. 

 Helse Nord vil utarbeide en egen strategi for legemiddelforsyningen og bruk av 
farmasøytisk kompetanse i regionen. 

 Helse Nord vil styrke fagrådenes rolle i spørsmål om faglig utvikling, regionale 
rutiner/prosedyrer og forvaltning av disse, undervisning, teknologisk utvikling, 
økonomiske investeringer og samhandling med primærhelsetjenesten.  En 
nødvendig forutsetning er at det etableres støttefunksjoner for fagrådene. 

 Helse Nord vil sammen med HF-ene gjennomgå de administrative oppgavene i 
foretaksgruppen og etablere en organisering som fremmer kvalitet og 
rasjonaliserer ressursbruken. 



Samhandlingstiltak må søke å kompensere for at tjenestene er organisert på forskjellig 

forvaltningsnivå. Det må som partnerskap utvikles innovative modeller for organisering 

og finansiering. Den digitale revolusjonen i helsetjenesten er allerede i gang og vil i enda 

større grad prege framtidens helsetjeneste. I en landsdel som er skapt for å ta i bruk 

slike løsninger vil nye digitale tjenester bli av de viktigste virkemidler for å styrke 

samhandlingen, både mellom helsetjenesten og pasienten og mellom nivåene i 

helsetjenesten.  

Kommunene får stadig mer komplekse oppgaver, og spesialisthelsetjenesten må ta sitt 

ansvar for å bygge opp kompetanse i kommunene og understøtter særlig de minste 

kommunene i å løse disse nye oppgavene. Det må utvikles en mest mulig felles forståelse 

for hva som er partenes primære ansvarsområder og skapes gode samarbeidsflater i 

grensesnittene mellom ansvarsnivåene 



 

 

 
Tiltak – samhandling  

 Helse Nord vil bidra til at foretaksgruppen setter samhandling tydeligere på 
dagsorden, både på ledelsesnivå, klinisk nivå og gjennom saker i styrende organer 

 Helse Nord vil bidra til å sette kommunehelsetjenesten bedre i stand til å ivareta 
sine pålagte og nye oppgaver, både ved  videreutvikling av eksisterende 
samarbeidsfora og ved pilotering av alternative modeller for finansiering, 
samlokalisering og samorganisering.  

 Helse Nord vil legge til rette for bedre samarbeid mellom helseforetakene og 
kommunene om etablering av intermediærtilbud 

 Helse Nord vil i samarbeid med kommunene – bidra til at det i hvert 
sykehusområde etableres felles arenaer der fastleger og sykehusleger i felleskap 
utvikler en normerende praksis for gode henvisninger og epikriser og for annet 
samarbeid om ivaretagelse av pasienten i hele pasientforløpet. Helse Nord vil, i 
samarbeid med kommunene, bruke kunnskapen om storforbrukere av 
sykehustjenester til å iverksette målrettede tiltak for denne gruppen. 

 Helse Nord vil i samarbeid med kommunene, utvikle tiltak som styrker den faglige 
dialogen med primærhelsetjenesten, både ved  dialogmeldinger mellom fastleger og 
sykehusleger, og ved å sørge for at alle helseforetak har lett tilgjengelige 
kommunikasjonskanaler døgnet rundt. 

 Helse Nord vil i samarbeid med primærhelsetjenesten søke å redusere sykdom og 
lidelse, og eventuelle behov for sykehusinnleggelse, både gjennom tiltak for å styrke 
pasientens egenmestring, og ved  bedre tidligdiagnostikk og intervensjon.  

 Helse Nord vil bidra til å styrke pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten og 
samhandling med kommunene ved å legge til rette for at den utskrevne pasient har 
samstemte legemiddellister, utstyr og informasjon til å fortsette sin planlagte 
behandling på egen hånd med mål om å få best mulig effekt av behandlingen  

 Helse Nord vil stimulere til at digital teknologi prøves ut og tas i bruk og til utvikling 
av bedre integrerte og samhandlende journalsystemer.  

 Helse Nord vil i samarbeid med kommunene ta et særlig ansvar for å dokumentere 
og analysere utviklingstrekkene i kommuner og helseforetak, blant annet gjennom 
løpende oppdatering, videreutvikling og bruk av samhandlingsbarometeret 

 

 



6.7 Bemanning og kompetanse 

Utfordringsbildet med økt aktivitet, behov for mer personell og en reduksjon i den 

yrkesaktive befolkning i landsdelen er krevende. Det samme gjelder for 

kommunehelsetjenesten. 

Det blir nødvendig å utvikle nye måter å løse arbeidsoppgavene (inkludert bruk av 

teknologi) kombinert med utdanning av nok personell og effektiv arbeidsorganisering.  

Det vises i denne sammenheng også til Helse Nords egen regionale plan for rekruttering 

og stabilisering1. 

Tilgangen på pleiepersonell, ikke minst spesialsykepleiere, forventes å bli den største 

utfordringen.  Helse Nord må også være forberedt på at det vil bli behov for personell 

med en helt annen bakgrunn enn det som tradisjonelt har vært etterspurt i foretakene, 

eksempelvis kompetanse innen fysikk og spesifikke områder innen IKT og teknologi.  

Dette er en konsekvens av den digitale omstilling som vil prege både diagnostikk, 

behandling og samhandling i årene fremover.  Det vil også kreve en betydelig satsning 

på opplæring og tilleggsutdannelse for dagens helsepersonell.   Helse Nord er også 

sårbar for sviktende rekruttering i en rekke legespesialiteter. 

                                                           
1 Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering (2016) 



 

 

6.8 Forskning og innovasjon 

Forskning er et av spesialisthelsetjenestens fire ansvarsområder. Forskning er 

avgjørende for spesialisthelsetjenestens andre primære ansvarsområder, kvaliteten på 

 
Tiltak – bemanning og kompetanse 
 

• Helse Nord vil arbeide for at det utdannes et tilstrekkelig antall kvalifisert 
helsepersonell, tilpasset befolkningens etterspørsel -og behov for helsetjenester. 

• Helse Nord vil ta initiativ overfor utdanningsinstitusjonene for å utrede behovet for 
utdanning til nye yrkesgrupper og videreutvikling av innholdet i etablerte 
utdanninger på videregående skole 

• Helse Nord vil være en tydelig premissleverandør overfor utdanningsinstitusjonene 
for å sikre et utdanningstilbud tilpasset helsetjenestens utvikling og behov for 
kompetanse.  

• Helse Nord vil ta initiativ til samarbeid med KS og utdanningsinstitusjonene for å 
øke andel menn søker seg jobb innenfor helse generelt sett og at en økt andel 
kvinner blir toppledere. 

• Helse Nord vil styrke rekrutteringsarbeidet og arbeide for større stabilitet blant 
helsepersonell  

• I Helse Nord skal hovedregelen være 100% stilling. 

• Helse Nord vil bidra til godt arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ved et kontinuerlig 
fokus på forbedring og kvalitet, faglig stimulerende oppgaver og muligheter for 
forskning og innovasjonsarbeid.  

• Helse Nord vil legge til rette for en ledermobilisering, lederutdanning og 
lederutvikling som gir nødvendig lederstøtte og handlingsrom til å kunne utøve 
godt lederskap.  

• Helse Nord vil at helsepersonells arbeidstid i størst mulig grad skal handle om 
pasientrettet arbeid og nødvendige beredskapsordninger og derfor må det satses 
mer på støttefunksjoner som kan ivareta andre oppgaver 

• Helse Nord vil satse på oppgavedeling der det er god bruk av helsepersonells 
kompetanse og sikrer god faglig forsvarlig praksis 

• Helse Nord vil bidra til å frigjøre arbeidstid til prioriterte oppgaver ved bruk av god 
systemstøtte, automatisering, roboter, kunstig intelligens, velferdsteknologi og 
andre teknologiske løsninger der det vurderes som hensiktsmessig. 

• Helse Nord vil, i samarbeid med kommunene, etablere ordninger som sikrer at leger 
i spesialisering i allmennmedisin får nødvendig sykehustjeneste på en planlagt 
måte.  

 

 



pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og 

pårørende.  Forskning er ikke bare viktig for å heve det kollektive kunnskapsnivået i 

helsesektoren, men virker motiverende på Helse Nords ansatte og er en faktor av stor 

betydning i rekrutteringsøyemed. Forskningsaktiviteten er svært ujevnt fordelt i 

regionen.  

Helse Nord er avhengig av å finne innovative løsninger for å kunne møte de 

bemanningsmessige og økonomiske utfordringene regionen står ovenfor. 

Innovasjonsarbeidet må derfor forseres og resultater må etterspørres og formidles 

videre i regionen.  Innovasjonsarbeid bidrar til økt trivsel blant de ansatte og vil også 

virke attraktivt i en rekrutterings-situasjon. Innovative løsninger må til for å sikre det 

desentrale spesialisthelsetjenestetilbudet. 

 

6.9 Økonomi 

Det har vært en negativ produktivitetsutvikling i Helse Nord siden 2012 samtidig som 

de andre regionene har hatt en forbedring. Det er begrenset handlingsrom til å 

gjennomføre nye tiltak på grunn av store byggeprosjekter som allerede legger press på 

likviditeten, og en rekke vedtatte tiltak som etterlater lite midler til nye disponeringer.  

Det er nødvendig å iverksette tiltak for å bedre produktiviteten for å håndtere økt 

etterspørsel, styrket kvalitet og økte investeringsbehov i en periode hvor vi ikke kan 

regne med at ressursene øker som før. Derfor må allerede god budsjettdisiplin 

kombineres med strammere prioritering for å skape et handlingsrom til å gjennomføre 

omstillingstiltak.  

Det er flere usikkerhetsmomenter både ved inntekts- og kostnadsutvikling (nasjonal 

inntektsfordelingsmodell, avbyråkratiseringsreform, finansiering av store nasjonale IKT 

prosjekter).  

 

 

 
Tiltak – forskning og innovasjon 
 

• Helse Nord vil særlig stimulere til økt forskning i helseforetakene som har en 
forholdsmessig liten andel forskningsaktivitet. 

• Helse Nord vil sørge for muligheter for forskning og innovasjon for ansatte i 
helseforetakene gjennom tilrettelegging og prioritering av midler, slik at 
ressursbruk og aktivitet som et minimum kommer opp på det samme nivå som i de 
andre regionale helseforetakene.   

 

 



 

6.10 Teknologi 

Framtidens sykehus vil kunne se veldig annerledes ut enn i dag fordi digitalisering og 

automatisering gir potensialet til å endre dagens driftsmodell. Mange av konseptene og 

teknologiene som muliggjør utviklingen eksisterer allerede, og spørsmålet er hvorvidt 

det evnes å ta disse i bruk i helse- og omsorgssektoren. I Helse Nord er det lagt ned et 

stort arbeid med de grunnleggende strukturene og felles arkitektur er i stor grad 

utarbeidet. 

Digitalisering og automatisering – tjenester 

Digitale tjenester vil i framtiden bygge på egenmonitorering, sensorer, digital 

kommunikasjon og analyser som gir pasienter og klinikere kontinuerlig informasjon om 

pasientens tilstand. Dette muliggjør behovsbasert kontakt med helsepersonell, digital 

eller fysisk, når det er nødvendig. Digitalisering vil gradvis viske ut dagens grenser 

mellom primær- og spesialisthelsetjeneste slik det oppleves for pasienten i dag.  

 
Tiltak – økonomi 
 

• Helse Nord vil iverksette tiltak for å sikre likviditet  til planlagte prosjekter og for å 
gi handlingsrom for videre satsning innen teknologi og omstillings- og 
innovasjonsarbeid.  Alternativt vil planlagte investeringer måtte utsettes og 
eiendomsmasse realiseres.   

• Alle investeringsforslag i Helse Nord skal gjennom den samme prosedyren for 
vurdering av effekt kontra kostnad som grunnlag for en endelig 
prioriteringsprosess. 

• Helse Nord vil bedre produktiviteten ved  involvering av medarbeiderne i 
kartlegging og effektivisering av arbeidsprosessene.  Nye teknologiske løsninger vil 
være sentrale for å realisere dette. 

• Helse Nord vil sikre at regionen har en felles tilnærmingen til gevinstrealisering og 
derved oppnår større effekter av vedtatte tiltak. 

• Helse Nord vil sikre kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon og -produksjon ved 
forvaltning og oppfølging av gjeldende innkjøpsavtaler 
 

• Helse Nord vil øke andelen av faglig likeverdige og rimeligere legemidler ihht til 
grossistavtale og LIS-avtale. 

• Helse Nord vil intensivere innkjøpssamarbeidet og iverksette tiltak for å sikre 
lojalitet til inngåtte avtaler. 

• Helse Nord vil redusere reisekostnadene ved bruk av alternative konsultasjons- og 
møteformer. 

• Ved tjenesteleveranser mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil Helse Nord 
legge til grunn oppgjørsordninger som oppfattes som rimelige av begge parter. 



Tjenesteleveransen vil etter hvert kjennetegnes av automatiserte analyser av 

pasientdata og digitale snitt. I tillegg vil digitale plattformer legge til rette for at nasjonal 

spesialistkompetanse kan samles og stilles til rådighet ved behov, gjennom deling av 

informasjon mellom spesialister innen fagområder nasjonalt og internasjonalt2.  

 

Digitalisering og automatisering - pasientopplevelse 

Pasientopplevelsen i kontakt med helsetjenesten vil kjennetegnes av sømløs tilgang og i 

størst mulig grad en pasientportal og informasjonskilde (helsenorge.no). Digitale 

løsninger ved hele pasientreisen, som bestilling, endring og oppfølging av konsultasjon 

og behandling, vil gi pasienten fleksibilitet og redusere behov for pasientadministrasjon.  

Digitale løsninger i sykehuskontakt vil føre til at pasienten alltid vet om det praktiske 

rundt et sykehusopphold.  

Samhandling mellom kommuner, andre nivåer og spesialisthelsetjenesten. 

Teknologien vil gradvis kunne viske ut grensene mellom nivåene.  Sensorteknologi i 

form av for eksempelt ePlaster3 og andre velferdsteknologiske løsninger i pasientens 

hjem vil via velferdsteknologiske knutepunkt, hentes inn nasjonalt på en sikker og trygg 

måte og stilles til rådighet for relevante behandlere på alle nivåer.  Visitten og 

etterkontroller vil i fremtiden for enkelte sykdomsgrupper ikke lenger foregå på et 

sykehus, men like gjerne i pasientens hjem.  Velferdsteknologi vil smelte sammen med 

andre løsninger som tradisjonelt finnes i pasientens hjem (lyd, video og data) med 

tilhørende reduksjon av brukerterskel, men på en sikker måte med pasienten involvert 

og i sentrum.   

Digitalisering og automatisering – administrative oppgaver  

Administrative oppgaver vil kunne automatiseres i stor utstrekning ved hjelp av 

robotics og resonerende analyser. Det gjelder både tradisjonelle støttefunksjoner som 

økonomi, innkjøp, HR og kommunikasjon, så vel som dokumentasjon og innhenting av 

informasjon for klinikerne. Skybaserte ERP-løsninger akselerer denne utviklingen, slik 

at manuelle oppgaver automatiseres og løses raskere og mer presist.      

 

Helsedata  

Data representerer mye av grunnlaget for en bedre helsetjeneste. Det danner grunnlaget 

for mer presis styringsinformasjon, beslutningsstøtte, læring for resonerende analyser, 

pålitelig monitorering og preventiv intervensjon. I dag er data fremdeles lagret i siloer 

hos flere ulike aktører i helsesektoren – og vanskelig tilgjengelig for helsepersonell og 

som nødvendig input til digitale prosesser. I fremtiden vil nasjonale og regionale register 

som samler data på en strukturert og anvendbar måte være ferdig utviklet, og 

muliggjøre digitalisering og automatisering4.  

Personvern og bruk av persondata / helsedata er en pågående debatt. I hvilken grad 

helsetjenesten vil få anledning til å benytte helsedata til fremtidig analyse vil avhenge av 

                                                           
2 Konseptstudie Digital Patologi, Digitalt multimedia arkiv. 
3 http://www.ouh.dk/wm425637 
4 Eks: velferdsteknologisk knutepunkt, medisinske helseregistre, kjernejournal, eResept og helsenorge.no og andre 



tillitsforholdet mellom borger og tjeneste. Datasikkerhet vil derfor være et strategisk 

viktig område i dette arbeidet.   

Strukturer og rammer i arbeid med digitalisering  

I dag er arbeid med velferdsteknologi kjennetegnet ved en rekke pilotaktiviteter, hvor 

flere løsninger mangler oppfyllelse av grunnleggende standarder for hvordan de bruker 

og lagrer data mot felles arkitektur. Slike løsninger lar seg ikke skalere, og forblir 

pilotaktiviteter. I fremtiden vil det jobbes med å ta i bruk løsninger som avleverer data 

inn til felles nasjonale infrastrukturer5.   

Utviklingen vil endre dagens driftsmodeller. Det betyr transformasjon av eksisterende 

organisasjon, som krever andre arbeidsformer, organisering, ledelse og kompetanse enn 

tradisjonelt effektiviserings- eller forbedringsarbeid.  

Det vil kunne føre til forbedring i måten regionen leverer helsetjenester på ,både for 

pasient og helsetjenesten. Det vil kreve store investeringer selv om grunnleggende 

arkitektur er på plass. Midler til dette må frigjøres fra drift eller investeringsbudsjettet. 

Det forventes at dagens skille mellom IKT, MTU, velferdsteknologi og teknologi i bygg vil 

viskes bort for å kunne utøve en helhetlig teknologistyring, og for å ha kontroll med 

kostnader og redusere risiko i pasientbehandlingen. Dette vil også kunne føre til endring 

i eierskap og forvaltning av teknologi.  

 

                                                           
5 Som oppfyller prinsipene i Continua rammeverket: Arkitektur for velferdsteknologi – anbefaling for utprøving og faser for 
realisering (Helsedirektoratet, 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiltak – teknologi 
 

• Helse Nord vil utarbeide en samlet strategi for teknologi og handlingsplan for 
teknologiarbeid i regionen.  Et hovedmål skal være at teknologi skal understøtte det 
kliniske arbeidet og ikke gi unødvendig merarbeid for klinisk personale. Strategien 
må avklare hvordan Helse Nord ønsker å samarbeide med private aktører på 
teknologiområdet 

• Helse Nord vil innføre insentiver som stimulerer til adopsjon og anvendelse av 
velprøvde og fungerende løsninger 

• Helse Nord vil legge bruk av teknologi inn som styringsmål for helseforetakene, 
sette mål for dette og følge opp utviklingen 

• Helse Nord vil vurdere å utvikle en funksjon som skal støtte både 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten med å ta i bruk og anvende 
teknologiske løsninger.  Arbeidet med innovasjoner og bruk av ny teknologi må 
være godt forankret i de kliniske miljøer og skje i nært samarbeid med disse 

• Helse Nord vil bidra til å utvikle rammer for pilotering, med mål om at evnen til å 
skalere konseptene som testes, legges inn som et kriterium for evaluering av hvilke 
piloter som skal gjennomføres  

• Helse Nord vil definere kompetansemål for teknologi, både ved nyansettelser og 
utvikling av ansatte 

• Helse Nord vil arbeide for å samle vurderingene av IKT, MTU, velferdsteknologi, 
teknologi i bygg og bygningsmassen, for å sikre helhetlig utvikling av 
infrastrukturen  

• Helse Nord vil prioritere arbeid med teknologi som reduserer manuelt rutinearbeid 
og som muliggjør at enkelte konsultasjoner på sykehus kan gjennomføres i 
pasientens hjem  



6.11 Bygg og kapasitet 

Aktivitetsnivået i 2035 er framskrevet for kapasitet målt som senger, dagplasser og 

poliklinikkrom. I og med at det i Helse Nord i dag ikke finnes en oppdatert oversikt over 

rom med bruk av de samme parameterne, er det vanskelig å vurdere i hvor stor grad 

dagens romkapasitet vil dekke behovet i 2035.  Disse spørsmålsstillingene må det gås 

dypere inn i når bygningsmessige investeringer skal vurderes. 

Tall på effektive senger fra Helsedirektoratet indikerer at dagens samlede 

sengekapasitet i Helse Nord vil være tilstrekkelig i 2035 gitt at alle forutsetninger i 

framskrivningsmodellen om reduksjon i behovet for sengeplasser realiseres. Her er det 

et usikkerhetsintervall som må følges opp og utredes nærmere fordi det potensielt har 

betydelige investeringsmessige konsekvenser. På grunn av ulike utgangspunkt og 

forskjeller i befolkningsutviklingen er effektene ulike mellom helseforetakene.  Forslag 

om areal til poliklinikk og dagbehandling må vurderes løst enten med nye investeringer 

og/eller om kapasitetsbehovet skal løses med lengre åpningstider. 

 

 

 

 

 

 

 
Tiltak – bygg og kapasitet 
 

• Helse Nord vil benytte alternativer til sykehusinnleggelse der det er mulig og tjenlig, 
men vil samtidig tilpasse sengekapasiteten i regionen slik at de nødvendige 
behovene dekkes 

• Helse Nord vil følge opp og utrede nærmere den usikkerheten som er om framtidig 
kapasitetsbehov, eksempelvis kommunenes evne til å overta nye oppgaver 

• Helse Nord vil velge fleksible bygningsmessige løsninger slik at byggene lett kan 
tilpasses ulike behov i fremtiden.  Prinsippet om en-sengs-rom skal alltid legges til 
grunn 

• Helse Nord vil, ved nybyggprosjekter, samlokalisere psykisk helsevern med 
somatiske helsetjenester for å legge til rette for bedre kvalitet på tjenestene 



 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

9/2018 Beate Juliussen, 900 38 119 Hammerfest, 18.09.2018 
 
 
Saksnummer 68/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   26. september 2018 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. september 2018 
2. Referat fra FAMU 17. september 2018 
3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 18. september 2018 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. september 2018 
- Referat fra FAMU 17. september 2018 
- Referat fra Brukerutvalgsmøte 18. september 2018 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 17.9. 2018 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne Meldt forfall 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Meldt forfall 

Espen Kummeneje NITO x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Rebecca Frøen Den norske legeforening – yngre leger Ikke møtt 

Marit Rakfjord Delta x 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 

Rita Sørum Fellesorganisasjonen Ikke møtt 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eirik Palm Kommunikasjonssjef 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Leif Arne Asphaug-Hansen Samhandlingsleder 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

51-2018 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 

 Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.  

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

52/2018 Eksterne tilsyn 2. tertial AGO 

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innleder i saken. 
 
Det er en rekke eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten. 
Slike tilsyn kan være besluttet på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. 
 
Det kom ikke spørsmål til saken. 
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Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

53-2018 Mandat for overordnet organisering av samiske helsetjenester EHP 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen innleder i saken. 
 
Finnmarkssykehuset HF har gjennom oppdragsdokumentet ansvaret både for 
nasjonale og lokale tjenester til den samiske befolkningen. I dag er dette ikke 
tydeliggjort i den overordnede organiseringen av Finnmarkssykehuset HF. Det er 
viktig å styrke den samiske kompetansen i foretaksledelsen for å bidra til at den 
samiske befolkningen får et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud, som er 
tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Det er veldig bra at saken om organisering av samiske helsetjenester kommer 

opp. Det er på tide å samle psykiatri og somatikk. Hvordan skal organiseringen 
finansieres? Kommer det friske midler fra eier? 

- Kostnader til organiseringen vil øke ved etablering av klinikk. Det må ansettes 
stab til klinikksjefen. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Organiseringen finansieres med midler internt. Det er pr i dag ikke søkt om 

midler eksternt. 
- Kommer ikke noen stillinger til klinikksjefens stab. I dag har SANKS ansatte i 

staben.  

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

54-2018 Virksomhetsrapport 8/2018 Finnmarkssykehuset HF LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innleder i saken. 
 
Det økonomiske resultatet i august var 1,7 MNOK som er 0,3 MNOK dårligere enn 
budsjett. Hittil i år er resultatavviket -21 MNOK. Resultatet i august viser en stor 
forbedring fra forrige måned og tidligere måneder. 
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling, og er bedre enn måltall på 
de fleste områder.  
- Den gjennomsnittlige ventetiden 55 dager pr. august. 
- I psykisk helsevern barn er ventetiden pr. august på 49 dager.  
- Både somatikken og psykisk helsevern og rus er innenfor måltallene på ventetid i 

pr. august 2018. 
-  Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,4% i 2018 mot 2% 

i 2017. Fristbrudd totalt er 23 i Finnmarkssykehuset.  
- Det er en forbedring i epikrisetider i somatikken pr. august, selv om ikke måltallet 

på 100% nås. Klinikk psykisk helsevern og rus ligger på samme andel som for 
2017. 

 
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. Mede en prognose på -63 MNOK i 
kjernevirksomheten må det utarbeides konkrete og realistiske tiltak for ytterligere 
10 MNOK. 
 
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%. 
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I 2017 er det en del feilregistreringer i psykiatrien på aktivitet. Dette er rettet opp. 
Dette har ingen innvirkning på inntekter, kun aktivitet. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Hva ligger i feilene i psykiatrien, har disse økonomiske konsekvenser? 
- Selv om tiltaksgjennomføringen kun er på 31% så gjøres det mye bra i foretaket 

når man ser hvilken press de ansatte jobber under. 
- I Klinikk Hammerfest er det kostnader på 10 MNOK til innleie byrå. Er det laget 

noen planer for å redusere dette? 
- Er det planer om å gjøre noe ekstra med rekruttering av leger – utover 

legerekrutteringsprosjektet? 
- Fristbrudd pasienter i psykiatrien koster foretaket mye. De private utnytter 

situasjonen. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er registrert aktivitet på e-post korrespondanse og telefonisk kontakt som 

ikke skal registreres som aktivitet. Dette har ingen økonomisk konsekvens da 
klinikken har fått de inntektene som tilfaller i slike saker. Dette gjelder kontakt 
mot eksterne institusjoner. 

- Rekrutteringssituasjonen i klinikk Hammerfest innen radiologi er utfordrende. 
Her kommer klinikken til å bruke vikarbyrå til det er ansatt radiologer fast. 

- Rekruttering foregår kontinuerlig. Det utdannes for få legespesialister nasjonalt. 
Siden legerekrutteringsprosjektet startet i 2005 har spesialist dekningen økt fra 
20% - 70%. 

- Kostnaden for fristbruddspasienter er på rundt 10 MNOK. Klinikken jobber mot 
HELFO for denne gruppen.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

55-2018 Utviklings- og byggeprosjekter – 2. tertial LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innleder i saken. 
 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
SD-anlegg i B03 er skiftet og ferdigstiller i 2 faser.  Fase 1) som er nødvendig for å 
kunne starte opp sikker, klinisk drift og fase 2) resterende arbeid med SD-anlegg, 
herunder romkontroll. Fase 2 kan pågå etter brukstillatelse er gitt. 
Prosjektorganisering er styrket for å ivareta ferdigstillelsen med hensyn til 
fremdrift, testing og dokumentasjon. 
I sluttfasen er det mange aktiviteter som skal koordineres og ferdigstilles i 
rekkefølge. Ved å styrke prosjektorganisasjonen vil risikoen for forsinkelser av 
planlagt ferdigstillelse reduseres ved tettere oppfølging av entreprenører samt 
overlevering til driftsorganisasjonen. 
 
Økonomi; Til grunn for kostnadsrapporten er en kostnadsramme på 1.485 MNOK. 
Forventet sluttkostnad er i dag 1.574 MNOK. Prognosen inkluderer ikke B03 sine 
krav i sluttfaktura, og heller ikke Finnmarkssykehuset sine krav mot entreprenør i 
forbindelse med sluttoppgjør. 
 
Alta Nærsykehus, byggfasen 
Status 2. tertial: 
• Ny Ambulansestasjon, opsjon utløst innenfor budsjett. 
• Avklaring av samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF for 

utstyrsanskaffelser. 
• Møte vedrørende avtaler med Alta kommune/Alta omsorgssenter, gjennomført 

med enighet. 
• Opparbeidelse av p-plass og ambulanseutkjøring under utarbeidelse. 
• HMS; Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, 

miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobb analyse (SJA). For øvrig: 
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 Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til 
tidligere rapportert fremdriftsplan. 

 Økonomi: Avvik på -17,0 MNOK.  
 
Samisk helsepark: 
Status 2.tertial: 
• Rammetillatelse for grunn og fundamenteringsarbeider er gitt av Karasjok 

kommune. 
• Arkitekten jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor 

medisintekniskutstyr tegnes inn. 
• Fasadene er bearbeidet for å skape et mer lokalt preg på bygget. 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan. Den økonomiske prognosen for 
prosjektet er i henhold til plan, men krever streng økonomisk styring. 
 
Nye Hammerfest sykehus 
«Kick-off» for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus ble gjennomført med 
et «kick-off» med medvirkningsgruppene, OTG og samarbeidspartnerne 
Hammerfest kommune og UiT den 23 og 24 august. 
 
I 2. tertial har det pågått en rekke aktiviteter som forberedelse til forprosjektfasen. 
• Utlysning, evaluering og innstilling av entreprenør/rådgivergruppe for 

forprosjektfasen med opsjon på bygging. Karensperiode avsluttet uten klager. 
• Møter om OU-prosess, forankring og eierskap til OU prosessen gjennomgått 

med brukere. 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet vil levere innenfor rammen. 
 
OU-prosjektene 
• OU-Kirkenes får økte kostnader pga. utsatt innflytting. 
• OU-Prosjekt Alta nærsykehus – sluttrapportene er ferdig bortsett fra 2 

delprosjekter – DP05 Virksomhetsoverdragelse – DP08 ClockWork 
• Fremdrift og økonomi iht. fremdriftsplan. 
• OU-Samisk helsepark har prosjektkontroll i tråd med plan. 
• OU-Nye Hammerfest sykehus Den pågående OU-prosessen med mandat i 

forhold til å vise effektiviseringsgevinst er blitt tilføyd en ny oppgave knyttet til 
oppstart av forprosjektfasen, hvor en rekke funksjoner i NHS må avklares. 
Oppgavene styres fra OTG. Prosjektet er innenfor budsjettrammen. 

 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Det fremkommer i media at Nye Kirkenes sykehus ikke har plass til alle ansatte 

og at det er leid lokaler på gamle Kirknes sykehus. Er det noen planer for å få 
plass til disse i NKS? 

- Blant ansatte er det blitt positiv stemningen for nå ser de lys i tunellen.  
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er kjent at sykehuset er bygd for lite. Dette vil foretaket komme tilbake til, 

men foretaket må gjennomføre alle bygge og utviklingsprosjekter som er i gang. 
NKS er bygd slik at det er mulig å utvide i fremtiden. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

56-2018 Bærekraftsanalyse 2018-2026 LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innleder i saken. 
 
Bærekraftsanalysen er revidert etter utsendelse til drøftingsmøtet. I siste versjon 
ligger det en uløst omstilling på 14 MNOK som det må finnes løsning i 
budsjettarbeidet.  Det er tatt ned på tiltak med 10 MNOK til 52 MNOK. Tiltaksarbeid 
er prioritert fremover. Foretaket har endret på hvordan nye tiltak skal vurderes. 
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Foretaksovergripende tiltak er redusert til 3 MNOK i 2019. Dette arbeidet er 
forsinket på grunn av forsinkelser i NKS. Foretaket skal gjøre en grundig jobb med 
disse tiltakene. 
 
Likviditet er forverret siden april hvor prognosen var et resultat i balanse. Nå blir 
prognosen redusert til +9 MNOK mot +24 MNOK. 
Det er budsjetter salg av eiendom i Hammerfest i 2018 som ikke gjennomført. Salg 
forventes gjennomført i 2019. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Det er ønskelig med opplæring til foretakstillitsvalgte for å bedre være i stand til 

å lese budsjett/økonomisaker.  
- Endring i inntektsfordelingsmodell psykiatri med reduksjon av 20 MNOK. Har 

skjønt at foretaket har hatt møte med Helse Nord RHF om saken. I styresaken i 
Helse Nord kommer det frem at de har forståelse for at foretaket har utfordringer 
med å klare dette. Stemmer det? 

- I budsjett brev 2 kommer det frem at lønns- og prisvekst er satt til 2,6%. Hvorfor 
ligger det i budsjettsaken at dette er satt til 0. I budsjett brevet kommer det også 
frem at foretaket skal identifisere tiltak med effekter og risikovurdering for blant 
annet om de har konsekvenser for pasienter og ansatte. Dette kommer ikke frem i 
saken. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Arbeidsgiver har registrert ønske om opplæring.  
- Det er laget tiltak på 52 MNOK som er risikovurdert. Det mangler fortsatt tiltak 

for 14 MNOK. Denne saken viser hele utfordringsbildet. Store bygge prosjekter 
for liten foretak. Foretaket får mye til. Der er noen utfordringer. 

- Foretaket har hatt møte med Helse Nord RHF om inntektsfordelingsmodell for 
PHR.  Der er felles forståelse for utfordringsbildet. Endelig svar på dette er etter 
at statsbudsjettet legges frem. 

- Risikovurdering for ansatte og pasienter kommer ikke tydelig nok frem i saken. 
Dette vil vi skrive tydeligere inn. Lønns- og prisvekst er satt som 0 fordi foretaket 
får dekt dette fra Helse Nord RHF. Estimatet fra budsjettbrev 2 på 2,6% pris og 
lønnsvekst blir kommentert i saksfremlegget. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

57-2018 Rapportering Oppdragsdokumentet 2018 – 2. tertial AGO 

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innleder i saken. 
 
Oppsummering av innhold og overordnet risikovurdering innen: 
• Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
• Det skal ikke være fristbrudd 
• Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
• Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 

2 %.  
• Økonomisk resultat i tråd med plan 
• Sammedagsepikrise >80% 
• AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
• Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Har foretaket fått kommentarene fra klinikksjefene siden det ikke kommer frem i 

rapporten. 
- Noe tekst er sladdet. Er dette noe som skal holdes skult? 
- Utdanning av samisk tolk. Er det ikke bedre å gi opplæring i samisk språk til 

ansatte. 
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Arbeidsgiver svarer: 
- Kommentarene er kommet og saksbehandler jobber fortsatt med rapporten før 

utsending til styret. 
- Tekst er sladdet fordi dette er tekst fra forrige tertial som ikke er bekreftet om 

det skal stå i denne rapporten. Dette skal være borte i endelig versjon.  
- Det er avsatt midler til utdanning av tolk. Det er også gitt støtte til utdanning i 

samisk språk til ansatte. Det er flere som har tatt utdanning på høyskolenivå. 
Arbeidsgiver vil vurdere dette innspillet i det videre.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

58-2018 Høring - Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF AGO 

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innleder i saken. 
 
I det nasjonale foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale foretakene bedt om å 
utarbeide regionale utviklingsplaner innen 31. desember 2018. Dette fordi HOD 
ønsker regionale utviklingsplaner som grunnlag for neste nasjonale helse- og 
sykehusplan. Utkast til regional utviklingsplan for Helse Nord er nå lagt ut til 
høring, med høringsfrist 15. oktober 2018. 
 
Høringsutkastet er omfattende, og Helse Nord ønsker spesielt tilbakemeldinger på: 
 Samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 Forutsetninger og behov for kapasitet i helsetjenesten 
 Behov for helsepersonell og hvordan dette kan løses 
 Teknologi 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Det er viktig med desentralisert sykepleierutdanning. Turnover på 

spesialistsykepleiere er satt lavt med kun 2%. En stor prosent av spes sykepleiere 
som er 50+. 

- Egen samisk sykepleierutdanning bør ikke vurderes, men heller at det blir en 
sykepleierutdanning hvor samisk språk og kulturforståelse blir obligatorisk. 

- Var et godt høringssvar og likte spesielt det om oppgavedeling mellom sykepleier 
og helsefagarbeider 

 Videre står det at somatikk og psykiatri bør slås sammen hvor dette er 
hensiktsmessig, henger denne uttalelsen sammen med bærekraftsanalysen i og 
med at det står der at foretaket må jobbe videre med de utfordringene knyttet til 
20 mill? Det er masse gode innspill som er realistiske i saken. Under rekruttering 
må også psykologspesialister tas med. 

- For at samisk spesialisthelsetilbud skal bli enda bedre må alle skjema oversettes 
til samisk. 

- Hvilke bidrag er det forventet i forebygging av overvekt? 
- Er det korrekt at helsefagarbeidere/hjelpepleiere skal ut av sykehusenes 

bemanning? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Teksten rundt desentralisert sykepleierutdanning endres slik at det kommer 

tydeligere frem.  
- Samisk sykepleierutdanning har foretaket ikke vurdert å legge inn.  
- Bærekraftsaken og høringen henger ikke sammen i utgangspunktet.  
- Bruker dette til foretakets utviklingsarbeid innen behandlinger. 
- Foretaket har lærlinger innen helsefagarbeid, men ikke mange nok stillinger ved 

endt utdanning.  Det jobbes med i klinikkene med egne prosjekter rundt 
oppgaveglidning. Foretaket vil komme tilbake med svar på dette når prosjektene 
har gitt oss erfaringer.  
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Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

59-2018 Eventuelt  

 Ingen saker til eventuelt.  

 
Møtet avsluttet kl. 10.50 
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Referat FAMU 17.09.2018 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO Forfall 

Linn Tjønsø  FTV YLF Permisjon 

Runa Leistad  FHVO X 

Marit Rakfjord FTV Delta – 1. vara X 

Mariana Bergman HTV NSF – 2. vara X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen Adm. dir. X 

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest X 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

 

Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HMS-leder (referent) X 

Inga Siri Hemis BHT Forfall 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

66/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 

EHP 

67/18 Referat forrige FAMU 
Rettelse til sak 63/18: Dette omhandler ikke bare DPS Midt/SANKS, men 
gjelder også enhetene i Hammerfest.  
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet. Referatet oppdateres med rettelse 
som kom på møtet.  

EHP 

68/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.  
 
På møtet kom det innspill om følgende: 

- Det er viktig å fortsatt holde fokus på sykefraværet. Tillitsvalgte 
og vernetjenesten bør involveres mer enn i dag. 

- Det er viktig med fortsatt fokus på å ivareta de ansatte, spesielt 
når det er økonomiske utfordringer. 

- Medvirkning er viktig i prosesser. 
- Klinikk psykisk helsevern og rus vil ha særlig fokus på oppfølging 

av ansatte med høyt sykefravær framover. 
 
Vedtak: FAMU tar styresakene til informasjon med merknader som 
fremkom på møtet. 

EHP 
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69/18 Statusrapport AKAN-utvalget 
AKAN-utvalget har planlagt ett møte i 2018. Det er ikke planlagt kurs i år. 
Til neste år planlegger utvalget to møter og å organisere kurs om 
rusmidler og spilleavhengighet, og kurs via AKAN kompetansesenter.  
 
Foretaket har tre AKAN-kontakter. Det er to pågående AKAN saker i 
foretaket som følges opp.  
 
På møtet kom det spørsmål om hvordan foretaket jobber med å 
rekruttere flere AKAN-kontakter, og om tillitsvalgte kan bidra. AKAN-
kontakter er rekruttert gjennom informasjon på intranett, via 
vernetjenesten, tidligere AKAN-kontakter og informasjon i klinikkene. 
Tillitsvalgte og andre oppfordres til å informere om AKAN-utvalget og 
rollen som AKAN-kontakter. Interesserte kan henvende seg til leder i 
AKAN-utvalget, Kenneth Grav, for mer informasjon.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

KG/AE 

70/18 Årsrapport FHVO 
FHVO utarbeider årlig en årsrapport med status for vernetjenesten. Med 
unntak av klinikk prehospital som holder på å velge nytt HVO, har alle 
klinikkene HVO på plass. HVO har generelt en oversikt over sine 
verneområder. Størst utfordringer det i klinikk Hammerfest der det er 
manglende regelmessige møter i vernetjenesten. FHVO følger opp HVO. 
 
I 2018 er det ikke verneombudssamling, men det har vært HVO-samling, 
der HR-sjef og HMS-leder har deltatt.  
 
FHVO har utarbeidet handlingsplan med arbeidsoppgaver som følges 
opp. Kir/ort-saken har vært særlig krevende det siste året.  
 
FHVO melder et ønske om å få et eget budsjett til eksempelvis betale 
lunsj ved samlinger, kjøp av oppmerksomheter ved behov og småkjøp 
ved større samlinger. 
 
Innspill fra møtet: 

- HVO i klinikk psykisk helsevern og rus (PHR) er ikke ansatt i DPS 
Tana. HVO har samarbeidsavtale med klinikksjef. 

- Klinikksjef PHR tilrettelegger for at HVO skal kunne besøke 
avdelingene i klinikken. I tillegg til samling på Kvamdagene. 

- Det er få avvik meldt fra vernetjenesten. Praktisk 
avviksbehandling og saksbehandling er viktig læring, i tillegg til 
kurs. 

- Tillitsvalgt fra NSF etterlyser mer involvering fra verneombud, 
særlig i forsvarlighetsvurdering av arbeidsplaner. Verneombud 
må også få opplæring i arbeidsplanlegging. 

- Hvordan er status får verneombud SDE i Hammerfest? Tidligere 
deltok disse i verneombudsmøter med klinikk Hammerfest. Det 
er ønskelig å fortsette med dette. 

- Det kom spørsmål om også tillitsvalgte skal få opplæring i, og 
bruke ePhorte. HR-sjefen tar tilbakemeldingen med seg. 

 
FHVO tar med seg tilbakemeldingene og får bistand fra HMS-leder til å 
revidere teksten i årsrapporten. 

RL 
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Vedtak: FAMU tar saken til orientering, med innspillene som kom på 
møtet.  

71/18 Status oppfølgingsarbeid ForBedring 
FAMU ble oppdatert på status for oppfølging av ForBedring. 80% av 
enhetene melder nå at rapporten fra ForBedring er gjennomgått med de 
ansatte, og det er utarbeidet skriftlig handlingsplan.  
 
På møte kom det spørsmål om foretaket har gode nok rutiner for å sikre 
dokumentasjon på hvordan oppfølging er gjennomført. 
 
Forlag til vedtak: FAMU tar rapporten til orientering. FAMU er fornøyd 
med at klinikkene har fokus på oppfølging, og ber klinikksjefene følge opp 
de resterende enhetene. 
 
Vedtak: FAMU tar rapporten til orientering. FAMU er fornøyd med at 
klinikkene har fokus på oppfølging, og ber klinikksjefene følge opp de 
resterende enhetene. På bakgrunn av diskusjon i møtet ber FAMU om at 
Personal og organisasjon jobber med hvordan oppfølgingen skal 
dokumenteres bedre.  

AE 

72/18 Status vedtak FAMU 
FAMU går regelmessig igjennom status på vedtakene. Det er god kontroll 
på oppfølging av oppgaver. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

AE 

73/18 Orienteringssaker 
1. Orientering oppfølging av bekymringsmelding bemanning 

intensiv/mottak, medisinsk og kirurgisk avdeling klinikk Kirkenes 
(muntlig v. Rita Jørgensen) 

Alle bekymringsmeldingene går på opplevd for liten bemanning. 
Intensiv/mottak 
Enheten har jobbet siden 2017. Det har vært flere møter. 
Enhetsleder har i samarbeid med tillitsvalgte laget forslag til turnus. 
Det jobbes med bemanning i forbindelse med budsjettprosess.  
Det er gjort kartlegging av bemanning sammenlignet med typen 
pasienter.  
 
Medisin:  
Saken startet med bekymringsmelding fra overlege sendt i april. 
Bekymringen gjelder særlig «slagenheten» ved medisinsk 
sengeenhet. Saken ble deretter behandlet i Kvamgruppen, som ba 
avdelingsleder sende bekymringsmelding til klinikksjef. Klinikksjef har 
hatt møte med leder, tillitsvalgt og verneombud. Enheten ser på 
bemanningsfaktor. Det er laget handlingsplan og gjort kartlegging av 
arbeidsstrukturer. Utfordring på medisinsk sengeenhet med høyt 
sykefravær. Det er gitt fullmakt til å leie inn flere, men samtidig 
utfordrende å få vikarer. Parallelt har Fylkesmannen opprettet 
tilsynssak på bakgrunn av bekymringsmelding. Denne har klinikken 
svart ut.  
 
Kirurgisk sengeenhet:  
Klinikksjefen tror utfordringen vil løse seg ved flytting til NKS. Der 
opprettes fem-dagers tun. Det har vært uttrykt bekymring rundt 

EHP 
RJ 
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bemanning på natt, med en person på tun. Totalt er bemanningen 
styrket ved sengeenhetene. Samt at det prøves ut ny «nattover»-
stilling. Endringene vil evaluere tiltak etter innflytting.  
 
NSF kommenterer at vi må se hvordan det fungerer etter flytting til 
NKS, og ber om ny status etter innflytting.  

 
2. Orientering bemanningssituasjon indremedisinsk avdeling leger, 

klinikk Hammerfest (muntlig v. Vivi Bech) 
 
Det er nå fire vakante overlegestillinger av åtte. Klinikken jobber med 
å rekruttere fast ansatte, men har ikke kommet i mål. Det er lagt en 
tjenesteplan fram til jul. Tre av tolv LIS-stillinger er ledige. Stillingene 
har vært lyst ut. En kvalifisert søker trakk seg. Stillingene lyses ut på 
nytt. 
 
Avdelingsleder medisin har til nå også vært enhetsleder for 
medisinske leger. Dette gjøres nå om til egen enhetsleder, kombinert 
med overlegestilling.  
 
Klinikken har samarbeidet med sykehus sørpå for å kunne rekruttere 
via deres kanaler. Det er også samarbeid med UNN. Gjennom dette 
arbeidet har klinikken fått på plass tjenesteplanen fram til jul med 
korttidsvikarer. Det jobbes videre med mål om å få ansatt fast 
ansatte.  

 
3. Referat Kvamråd klinikk Psykisk helsevern og rus 28.06.18 
4. Referat Kvamråd SDE 03.09.18 
5. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes september – avviksbehandling 

 
Vedtak: FAMU tar orienteringssakene til orientering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB 

74/18 Eventuelt 
Forbruk på overtid, v. Kicki Nytun 
FAMU får rapporter på AML-brudd. Hva med å også utarbeide en rapport 
på hvor mye som brukes på overtid? På bakgrunn av dette kan et mulig 
prosjekt være å bruke overtidsmidler til å øke grunnbemanning. 
 
Vedtak: FAMU ber Personal og organisasjon og økonomi utarbeide en 
sak til FAMU sitt møte i desember. 

EHP 

74/18 Saker til neste møte 
- Styresaker 

EHP 

 


	Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018
	Sak 60-2018 Godkjenning av protokoll
	Sak 60-2018 - Godkjenning av protokoll
	Sak 60-2018 Protokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 290818

	Sak 61-2018 Muntlig informasjon
	Sak 62-2018 Tertialrapport 2-2018 Oppdragsdokument med risikostyring
	Saksframlegg tertialrapport 2-2018
	Tertialrapport - 2 tertial 2018 vedlegg 1

	Sak 63-2018 Virksomhetsrapport 8-2018
	Styresak Virksomhetsrapport 8 - 2018
	08 rapport 2018
	ØBAK 2018 08
	Vedlegg analyse inntektssvikt somatikk
	Inntektsanalyse somatikken pr. juli 2018

	Vedlegg vurdering tiltaksplaner 2018_2019

	Sak 64-2018 Tertialrapport 2-2018 Bygg- og utviklingsprosjekter
	00 Styresak Bygge- og utviklingsprosjekter - tertialrapport 2_2018
	Tertialrapport 2_2018 OU Nye Kirkenes sykehus
	Tertialrapport 2 2018 OU Nye Hammerfest sykehus
	1. Status/ sammendrag
	2. Viktigste aktiviteter siste periode
	3. Viktigste aktiviteter kommende periode
	4. HMS & Kvalitet
	5. Prosjekt kontroll
	5.1 Økonomistatus
	5.3 Plan & Fremdrift
	5.4 Risiko & tiltak


	Tertialrapport 2_ 2018  OU-Klinikk Alta
	1. Status/ sammendrag
	2. Viktigste aktiviteter siste periode
	3. Viktigste aktiviteter kommende periode
	4. HMS & Kvalitet
	5. Prosjekt kontroll
	5.1 Økonomistatus
	5.2 Endringslogg
	5.3 Plan & Fremdrift
	5.5 Risiko & tiltak


	Tertialrapport 2_2018 OU samisk Helsepark
	1. Status/ sammendrag
	2. Viktigste aktiviteter siste periode
	3. Prioriterte oppgaver framover:
	4. HMS & Kvalitet
	5. Prosjekt kontroll
	5.1 Økonomi
	5.2 Plan & Fremdrift

	6. Risiko & tiltak

	Tertialrapport 02-18 bygg NHS
	Tertialrapport 02-18 bygg NKS
	Tertialrapport  02-18 bygg Alta Nærsykehus
	Tertialrapport 2 2018 bygg SHP

	Sak 65-2018 Bærekraftsanslyse for 2018-2026
	Saksfremlegg Økonomisk Bærekraft
	Saksgrunnlag bærekraftsanalyse - august 2018
	Budsjettbrev 2 fra Helse Nord 27.06.2018
	Vedlegg bærekraftsanalysen aug 2018
	Vedlegg vurdering tiltaksplaner klinisk virkesomhet 2018_2019

	Sak 66-2018 Eksterne systemtilsyn 2. tertial 2018
	Sak 67-2018 Høring Regionalt utviklingsplan
	Saksframlegg styret i FIN vedr høringssvar til Regional utviklingsplan 2035
	Høringssvar regional utviklingsplan 2035 Helse Nord (drøftingsmøtet)
	Høringsnotat regional utviklingsplan2035 - sammendrag og tiltakskapittel.._ (002)

	Sak 68-2018 Referatsaker
	Sak 68-2018 Referatsaker
	2018-09-17 - Referat Informasjons- og drøftingsmøte
	Referat Informasjons- og drøftingsmøte
	Word-bokmerker
	TITTEL


	2018.09.17 Referat FAMU
	Referat FAMU 17.09.2018
	Word-bokmerker
	ADMPOSTSTED
	TITTEL






