
 
 
 Direktøren 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 78 42 10 00 Org nr: MVA 983 974 
880 NO 
Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset 
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 16.10.2018 

 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 24. oktober 2018 
 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Radisson Blu 
Hotel Tromsø 24.10.2018 kl. 09:00-12:00 
 
 
 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten under behandling av 
styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.      
 
 
 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Saksnummer Sakens navn 
70/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
71/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. september 2018 
72/2018 Muntlig informasjon fra styreleder 
 Muntlig informasjon fra administrerende direktør 
73/2018 Virksomhetsrapport 9/2018 Finnmarkssykehuset HF 
74/2018 Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved klinikk 

psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i Tana 
75/2018 Høringssvar - Revisjon av inntektsfordeling for somatikk i Helse 

Nord  
76/2018 Referatsaker 

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. oktober 
2018 

2. Referat fra FAMU 15. oktober 2018 
  

77/2018 Eventuelt 
 
Med vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
Beate Juliussen 
Styresekretær 
Tlf.: 900 38 119 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

2018/9 Beate Juliussen Hammerfest, 16.10.2018 
 
 
Saksnummer 71/2018 
  
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   24. oktober 2018 

 

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. september 2018 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. september 
2018. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Protokoll fra styremøtet 26. september 2018 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 

PROTOKOLL 
26. september 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 

Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef 

Eirik Palm Kommunikasjonssjef 
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Sak 59/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Scandic Hotel 
Hammerfest 26.09.2018 kl. 08:00-14:00 
 

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  

69/2018 Eventuelt 
 
 

 

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

 

Sak 60/2018 Godkjenning av protokollen 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.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2018.  
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Sak 61/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon 
fra administrerende direktør 

 
Orientering fra styreleder 

- Ingen saker 
 
Orientering fra Administrerende direktør 

 

- Oppfølging av sak 25/2018 - Valg av Brukerutvalg. Brukerutvalget for perioden 
2018-2020 er nå fulltallig med alle varamedlemmer på plass.  

- Status vedrørende bekymringsmeldinger som er sendt til fylkeslegen fra klinikk 
Kirkens og klinikk Hammerfest.   

- Dialogmøte mellom ledelsen i Finnmarkssykehuset HF og Fylkesmannen.  
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser  

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

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 62/2018 Tertialrapport 2/2018 – Oppdragsdokument 2018 
Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring 

 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet 
og kursiv): 

 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Tertialrapport 2 på Oppdragsdokumentet 

2018. 
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. 

 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Tertialrapport 2 på Oppdragsdokumentet 

2018. 
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. 

 

Sak 63/2018 Virksomhetsrapport 8/2018 Finnmarkssykehuset HF 
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 konstaterer 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. 

Enstemmig vedtatt 
 
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 konstaterer 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. 
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Sak 64/2018 Tertialrapporter 2/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

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. 

 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2018 for bygge- og 

utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering. 

 

Sak 65/2018 Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026  

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet 
og kursiv): 

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 i Finnmarkssykehuset HF ber styret i 
Helse Nord RHF om å ta hensyn til kostnadsøkningen i 2019.  

 
Enstemmig vedtatt 
 
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 i Finnmarkssykehuset HF ber styret i Helse 
Nord RHF om å ta hensyn til kostnadsøkningen i 2019. 
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Sak 66/2018 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF  
2. tertial 2018 - orienteringssak 

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. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 
2. tertial 2018 til orientering. 

 

Sak 67/2018 Høringssvar – Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord 

 
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. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til høringssvaret med de endringer som 
fremkom i styremøtet. 

 

Sak 68/2018 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 

 
Enstemmig vedtatt 
 
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 
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Sak 68/2018 Eventuelt 

 Informasjon om tilbudet ved klinikk Alta.  
 

 
 
Neste styremøte er i Tromsø 24. oktober 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, 16.10.2018 
 
Saksnummer 72/2018 
 
Saksansvarlig:  Harald Larssen, styreleder og  

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør 
Møtedato:  24. oktober 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 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

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

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

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
2018/534 Trude Jensen Hammerfest, 16.10.2018 
 
Saksnummer 73/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   24.oktober 2018 

Virksomhetsrapport 9/2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i september og hittil i år. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2018 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å søke Helse Nord 
RHF om økt ramme på 17 MNOK for Alta Nærsykehus. Rammen for Alta Nærsykehus 
blir da 426,5 MNOK. Gjenstående sikkerhetsmargin som ikke er søkt utløst er da 38,5 
MNOK av ramme på 465 MNOK ved P(85). 

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 9/2018  
3. ØBAK for september  
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Virksomhetsrapport 9/2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  24.oktober 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi statusrapportering på driften for Finnmarkssykehuset 
HF i september 2018 og hittil i år.  
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling. Den gjennomsnittlige ventetiden 
for Finnmarkssykehuset HF er 56 dager pr. september, som er bedre enn måltallet på 60 
dager. Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,5% i 2018 mot 2% i 
2017. Det er en forbedring i epikrisetider i somatikken pr. september, selv om ikke 
måltallet på 100% nås.  
 
Det økonomiske resultatet i september var +4,4 MNOK som er 2,4 MNOK bedre enn 
resultatkravet. Hittil i år er resultatavviket -18,6 MNOK i forhold til styringsmålet på +24 
MNOK.  
 
Tiltaksgjennomføringen er 34 % pr. september. Av planlagte tiltak på 68 MNOK er tiltak 
for 23,1 MNOK gjennomført. Tiltaksplanene er gjennomgått og realismen i, og effekt av 
tiltak er justert ned til 52,6 MNOK. Gjennomføringseffekten etter risikojustering er på  
44 %. Justering av tiltaksplanene betyr at det må utarbeides ytterligere tiltak for å oppnå 
balanse i driften. 
 
Sykefraværet i august 2018 var 7,4%, dette er en reduksjon fra juli med 0,7%-poeng. 
Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,4%, noe som er en nedgang på 0,6%-poeng fra 
samme periode i 2017. Måltallet for sykefravær er 7,5%. 
 
Det er ingen endring i fremdriftsplaner for bygge- og utviklingsprosjektene siden siste 
rapportering. Usikkerhetsanalysen for Alta Nærsykehus viser en kostnadsøkning på 17 
MNOK utover vedtatt ramme på 409,5 MNOK. Det anbefales å søke om å utløse 17 
MNOK av P(85) rammen som er 465 MNOK. 

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. september 2018. Dette 
gjelder både for somatikken og psykisk helsevern og rus. Gjennomsnittlig ventetid 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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innenfor psykisk helsevern for barn er 50 dager, som er på måltallet på 50 dager pr. 
september 2018.  
 
Fristbrudd er 1,5% som er lavere enn samme periode året før på 2%. De somatiske 
klinikkene hadde 14 fristbrudd i september, noe som er en økning i andel fristbrudd i 
september.  Klinikk Psykisk helsevern og rus hadde 4 fristbrudd i september, som utgjør 
3,6%. Dette er en betydelig nedgang fra 21,9% fristbrudd året før.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten hittil i år for somatikken og psykisk helsevern og rus er lavere enn fjoråret 
og også lavere enn planlagt aktivitet. Det er gjort en oppretting av poliklinisk aktivitet i 
psykisk helsevern og rus som bidro til en forbedring i antall konsultasjoner på 1400. 
Selv om det er gjort en oppretting er aktiviteten på polikliniske konsultasjoner lavere 
enn fjoråret og plantall. Klinikken har 7 færre behandlingsårsverk enn på samme tid i 
2017. Dette er vakante stillinger og påvirker resultatene på aktivitet. 
 
Totalt inntektsavvik er 24,6 MNOK knyttet til pasientbehandling. Dette fordeler seg på 
klinikk Hammerfest med -8,5 MNOK, klinikk Kirkenes -15,7 MNOK og psykisk helsevern 
og rus -2,5 MNOK.  
 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har et positivt resultatavvik på 2,4 MNOK i september. Dette 
skyldes en kombinasjon av lavere lønnskostnader og andre driftskostnader. Det har bl.a. 
vært avsatt for høye kostnader til pensjon og pasientskadeerstatning, noe som ble 
korrigert i september.  
 
Resultatavviket hittil i år er – 18,6 MNOK. Korrigert for engangskostnader i 2018 pr. 
september er resultatavviket – 3,1 MNOK. Finnmarkssykehuset HF har hittil i år 
engangskostnader som gir store negative utslag hittil i år: 
 
Fristbruddkostnader HELFO     7,5 MNOK 
Tilbakeleie gamle sykehuset i Kirkenes   4,0 MNOK 
Kostnader knyttet til utsatt flytting NKS   4,5 MNOK 
Engangskostnader 2018 pr. september 16,0 MNOK 
 
Engangskostnadene for fristbruddpasienter forventes å påløpe ut året, men kostnader 
knyttet til innflytting i nye Kirkenes sykehus (NKS) vil påløpe ut november. 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 8,3 MNOK. 
 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene og psykisk 
helsevern og rus. De 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.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Vurdering av tiltak 
Tiltaksplanen er risikovurdert og realismen i og effekten av tiltaksplanen for somatikk 
og psykisk helsevern og rus ble justert ned i august. De somatiske klinikkene og klinikk 
psykisk helsevern og rus jobber i budsjettprosessen med å etablere nye tiltak for å 
oppnå kravet om drift i balanse i 2019. Prehospital klinikk og service, drift og eiendom 
(SDE) forventes å gå i balanse og har dermed effekt av sine tiltak.  

Prognose 
Prognosen på +9 MNOK opprettholdes pr. september mot resultatkrav på + 24 MNOK, 
det vil si et avvik på -15 MNOK for 2018.  
 
Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk viser at Finnmarkssykehuset HF bruker 52 månedsverk mer enn 
planlagt.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet for august ble 7,4 % og Finnmarkssykehuset HF når måltallet. 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 0,6%-poeng lavere enn samme periode året før. 
 
Bygge- og utviklingsprosjekter 
 
Nye Kirkenes sykehus 
Fremdrift er i henhold til de siste planer. Arbeidene ferdigstilles medio oktober. 
Innflytting er iverksatt i områder som er klargjort. Innflytting av inneliggende pasienter 
skjer i november. 
 
Økonomiprognosen er ikke oppdatert denne måneden, prognose pr. august er 1,574 
MRD. Kostnader knyttet til sluttoppgjør er ikke inkludert i prognosen. Risikoen knyttet 
til sluttkostnad er høy.  
 
Alta Nærsykehus  
Fremdrift er i henhold til plan. 
 
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av kostnader som viser en prognose på 426,5 

MNOK. Hovedårsaken til endret kostnadsprognose er: 

 Utbyggingsavtale og teknisk avtale med Alta kommune økt kostnad 17 MNOK 

 Medisinteknisk og IKT-utstyr, økt kostnad i forprosjekt 10 MNOK 

 Det er lagt inn besparelser på andre kostnader tilsvarende -10 MNOK 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Det anbefales at FIN HF ber om å utløse 17 MNOK av P(85)-rammen slik at rammen for 

prosjektet blir 426,5 MNOK. P(85) er 465 MNOK. 

 
Øvrige prosjekter er i henhold til tidsplan og økonomisk ramme. 

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 15. oktober 2018. 

7. Direktørens vurdering  
Resultatutviklingen er bedre enn forventet i prognosen som ble endret 2. tertial. 
Prognosen endres ikke, den opprettholdes på – 15 MNOK i forhold til styringsmålet på 
+24 MNOK. Avviket skyldes i stor grad engangskostnader. Det er administrerende 
direktør sin vurdering at Finnmarkssykehuset HF sin inngangsfart er utfordrende med 
hensyn til at klinikkene ikke når resultatkravet kombinert med at avskrivninger på nye 
Kirkenes sykehus iverksettes etter ferdigstillelse av bygget.   
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv trend, selv om fristbrudd fortsatt svinger. 
Sykefraværet fortsetter å gå nedover, og resultatet i august på 7,4% viser at det arbeides 
godt med sykefraværsarbeidet i foretaket. 
 
Byggeprosjektenes fremdrift er i henhold til planene. Usikkerhetsanalysen for Alta 
Nærsykehus viser en økt prognose. Mye av kostnadsøkningen er knyttet til avtaler med 
Alta kommune som ikke lå inne i forprosjektet. Det er det siste året gjennomført en 
rekke kostnadsreduserende tiltak som ikke berører pasientbehandlingen. Det er derfor 
administrerende direktørs vurdering at kvalitetssikringen av kostnadsbildet i prosjektet 
som viser et behov for å øke prosjektets ramme, bør løses ved å utløse 17 MNOK av 
usikkerhetsmarginen avsatt i P(85)-rammen.   
 
 
 

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

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i september 2018 og hittil i 2018. Det 
økonomiske resultatet i september viser et underforbruk på 2,4 mill. mot budsjett. Hittil i år 
viser det økonomiske resultatet et overforbruk på 18,6 mill. mot budsjett.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF var 56 dager i september, som er innenfor kravet på 60 
dager. Fristbruddene var 1,5 % i september, som er over måltallet på 0 %.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 7,4 % i august. Det er en nedgang på 0,7 
prosentpoeng fra forrige måned.  

Psykisk helsevern og rus har hatt en reduksjon i aktiviteten på 13,6 % pr september 
sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken har hatt en reduksjon på 1,7 % 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) 

september
56 -2 -5

Fristbrudd september 1,5 % -0,4 p.p. -1,1 p.p.

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

Alle kontakter 58 817                             -1 031                   -5 625                      

Aktivitetsvekst PHR september 2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent -11,94 % -13,63 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

september 2018 4,4 +2,4

Hittil  i  år -0,6 -18,6

Tiltak  2018 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 68 000 52 600 23 096

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

september 2018 TNOK 250 000 200 875

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 79,6 % 20,5 %

Sykefravær august 2018 Snitt hiå Snitt hif

Prosent 7,40 % 8,38 % 8,95 %
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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 56 dager i september. 
Gjennomsnittlig ventetid pr september er 55 dager. Til sammenligning har Helse Nord RHF en 
gjennomsnittlig ventetid pr september på 58 dager. Nasjonalt er snittet pr september på 59 
dager. Måltallet er 60 dager.  
 

 

I somatisk virksomhet var ventetiden 58 dager i september og 56 pr september. Det er 
innenfor måltallet på 60 dager, og fire dager lavere sammenlignet med september 2017.  

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

2018 57 58 53 57 56 56 51 59 58 - - -

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 35 dager i september og 45 dager pr september. 
Rus hadde en ventetid på 56 dager i september og 46 dager pr september. Måltallet er å gi et 
tilbud innen 60 dager. Til sammenligning var ventetiden henholdsvis 45 og 41 dager for 
voksne og rus i september 2017.  
 

 

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

Voksne 2018 44 58 46 49 48 44 34 49 35 - - -

Rus 2018 44 31 41 37 41 52 52 60 56 - - -

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 58 51 - - -

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

Mål



 

 

4 

 

Ventetiden for psykisk helsevern barn- og unge var 51 dager i september og 50 dager pr 
september mot måltallet på 50 dager. Til sammenligning var ventetiden 55 dager i september 
2017.  

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 1,5 % i september. Til sammenligning var andelen 2,6 % i 
september 2017. Gjennomsnitt pr september er 1,4 %, noe som er 0,7 prosentpoeng lavere 
enn samme periode i 2017. Til sammenligning har Helse Nord RHF et gjennomsnitt pr 
september på 2,1 %. Nasjonalt er snittet pr september på 2,1 %. 
 

 
Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 8 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 6 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 4 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus.  

Antall fristbrudd pasienter innen psykisk helsevern og rus som ble sendt til HELFO høsten 
2017 har gått ned med 3 pasienter fra juli måned. Ingen endring fra august til september.  

 
Kilde: Tall innrapportert fra HELFO 

  

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

FIN totalt 2018 1,2 % 1,3 % 0,9 % 2,1 % 1,6 % 1,1 % 1,1 % 1,9 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

Kirkenes sykehus 2018 0,8 % 0,7 % 0,3 % 2,7 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,8 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2018 3,7 % 3,6 % 6,8 % 11,8 % 11,4 % 4,8 % 8,5 % 13,7 % 3,6 % 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 fristbruddpasienter 71 68 68
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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 88 % av epikrisene innen 7 dager i september og  
89 % 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. 

Sammenlignet med august er det en nedgang i epikrisetid på 1%-poeng, men både klinikk 
Kirkenes og psykisk helsevern og rus har en økning i epikrisetider fra august. 

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.  

År 2017

7 dager 7 dager 7 dager

Måned Snitt 2017 September Snitt 2018

Finnmarkssykehuset 84 % 88 % 89 %

Klinikk Hammerfest 82 % 86 % 89 %

Klinikk Kirkenes 90 % 92 % 93 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 78 % 71 %

Måltall 100 % 100 % 100 %

2018
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Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år har både somatikken og psykisk helsevern og rus en nedgang i aktivitet sett mot 
fjoråret. Det er en større nedgang i psykisk helsevern og rus enn i somatikken. Somatikken 
har redusert aktiviteten med 1,7 %, og psykisk helsevern og rus har en nedgang på 13,6 %. I 
et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas 
hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analysen ovenfor viser kun aktivitet 
utført i eget foretak.   

Kostnadsøkningen pr september er høyere innen psykisk helsevern og rus enn for 
somatikken. I psykisk helsevern og rus øker kostnadene med 15,8 %, mens somatikken har en 
økning på 5,4 %. Dette er i tråd med kravet til den gylne regel.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 46 dager 
hittil i 2018 mot 55 dager i somatikken. Psykisk helsevern og rus har samme ventetid som i 
2017 – somatikken har en nedgang på 2,6 % hittil i år mot samme periode i fjor.   

 
 
 
 
 
 

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

fjor hittil

Somatikk 5 664             5 060             47 858           47 050           -1,7 %

VPP 1 818             1 704             17 126           15 130           -11,7 %

BUP 1 383             1 111             11 129           9 490             -14,7 %

TSB 93                   85                   1 005             653                 -35,0 %

SUM PHR 3 294             2 900             29 260           25 273           -13,6 %

Somatikk 85,1               88,6               733,0             772,4             5,4 %

VPP 12,9               18,2               129,6             146,5             13,0 %

BUP 7,5                  7,9                  57,5               66,0               14,8 %

TSB 1,5                  1,8                  15,2               21,7               42,8 %

SUM PHR 21,9               27,9               202,3             234,2             15,8 %

Somatikk 62 58                   56                   55                   -2,6 %

SUM PHR 48 40                   46                   46                   0,0 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet hittil i år, og med nivået for 
samme periode i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

Aktiviteten pr september 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 361 færre 
heldøgnsopphold pr september 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Dette 
påvirker også DRG poeng for dag/døgn, der somatikken har 399 færre poeng enn i samme 
periode i fjor.  

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.  
 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 58 817 -1 031 -5 625

Totalt antall opphold somatikk 11 814 -220 -1 078

Herav:

Dagopphold poliklinikk 2 377 +77 -453

Dagopphold innlagte 1 372 +329 +230

Heldøgnsopphold innlagte 8 065 -361 -538

Polikliniske konsultasjoner 47 003 -811 -4 547

DRG poeng totalt 10 192 -399 -604

Herav:

DRG poeng dag/døgn 8 141 -475 -502

DRG poeng poliklinikk 2 008 +33 -145
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Kilde: Analysesenteret 

Produktiviteten for somatisk behandling måles ved å se på antall DRG poeng 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 september 2018 er 0,16 poeng lavere enn samme 
periode i fjor. Kirkenes ligger 0,22 poeng lavere i september 2018 sammenlignet med samme 
periode i fjor, og Hammerfest ligger 0,13 poeng lavere enn samme periode i fjor. I september 
er det totalt produsert 2,30 poeng pr månedsverk. Kirkenes har produsert 2,28 poeng og 
Hammerfest har produsert 2,31 poeng pr månedsverk. Antall månedsverk i 
produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid 
arbeidskraft.  

 

 
Kilde: VA 
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Psykisk Helsevern og Rus 

 
Kilde: VA 

Klinikk psykisk helsevern og rus har gjort en oppretting av poliklinisk aktivitet for 2017, da 
det ble funnet feil i registreringen for 2017. Rettingen som er gjennomført pr september gir en 
forbedring i aktiviteten på rundt 1 400 konsultasjoner. Dersom rettingen ikke hadde vært 
utført vill avviket mot fjoråret pr. september vært på opp mot 5 500 færre konsultasjoner. 
Etter rettingen er avviket mot fjoråret på rundt 4 000 konsultasjoner både indirekte og 
direkte konsultasjoner. Dersom man isolertsett ser på direkte konsultasjoner ligger de bak 
fjoråret med rundt 1 000 konsultasjoner. Selv om det er gjort oppretting er polikliniske 
konsultasjoner er aktiviteten lavere enn både fjoråret og plantall. Årsaken til dette er at 
klinikken pr. september 2018 har hatt syv flere vakante stillinger blant behandlere enn det 
klinikken hadde på samme tidspunkt i fjor. I hovedsak er de vakante stillingen innenfor 
barne- og ungdomspsykiatrien i Alta og Kirkenes og voksenpsykiatrien i Alta. Vakante 
stillinger gjør at direkte konsultasjoner er lavere enn fjoråret, som igjen påvirker at indirekte 
konsultasjoner også blir færre.  

Voksenpsykiatrien: 

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

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde like mange utskrivninger pr september sammenlignet 
med fjoråret og var seks under plantall. Antall liggedøgn var høyere enn fjoråret og plantall. 
Antall polikliniske konsultasjoner var lavere enn både fjoråret og plantall.  

Rus: 

Innenfor rus var antall utskrivninger pr september under fjoråret og plantall. Antall liggedøgn 
var høyere enn fjoråret men under plantall. Polikliniske konsultasjoner var pr september 
lavere enn både fjoråret og plantall.  

 

 

 

 

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 526 +66 +29

Antall l iggedøgn PHV 6 678 -233 -717

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 16 023 -1 904 -296

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 45 +0 -6

Antall l iggedøgn BUP 1 790 +239 +15

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 9 770 -1 823 -1 190

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 62 -7 -26

Antall l iggedøgn Rusomsorg 2 892 +90 -13

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 655 -352 -332
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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 +2,4 mill. i september. Inntektene er 1,7 mill. 
under budsjett. Driftskostnader eks. finans er 2,4 mill. under budsjett i. Driftsresultatet eks. 
finans viser et positivt avvik på +0,7 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,6 
mill. i september.  

Hittil i år har Finnmarkssykehuset HF et resultatavvik på -18,6 mill. Avviket skyldes i stor 
grad lavere inntekter enn budsjettert. Inntektene hittil i år er 26,9 mill. under budsjett, mens 
driftskostnader eks. finans er 8,3 mill. over budsjett. Det gir et negativt driftsresultat hittil i år 
på -35,2 mill. Finansresultatet hittil i år viser et positivt avvik på 16,6 mill. 
Finnmarkssykehuset HF har en del engangskostnader pr. september 2018. Prognosen for 
disse engangskostnadene i 2018 er beregnet til 16 mill. Dette er kostnader knyttet til husleie 
for det gamle Kirkenes Sykehus, fristbruddpasienter og kostnader knyttet til nye Kirkenes 
sykehus.  

Resultat for Klinikkene 

  

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 131,1 131,1 +0,0 1 122,7 1 122,7 +0,0 1 100,7 +22,0

ISF inntekter 32,4 33,1 -0,7 282,7 305,2 -22,6 268,1 +14,6

Gjestepas ientinntekter 0,4 0,6 -0,1 7,4 5,0 +2,4 6,0 +1,4

Øvrige dri fts inntekter 11,7 12,6 -0,8 102,9 109,6 -6,7 108,6 -5,6

Sum driftsinntekter 175,6 177,3 -1,7 1 515,6 1 542,5 -26,9 1 483,2 +32,4

Kjøp av helsetjenester 13,8 10,2 -3,6 126,9 100,4 -26,5 112,2 +14,6

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,7 12,6 -1,1 117,4 102,2 -15,2 111,1 +6,4

Innleid arbeidskraft 5,1 1,0 -4,1 29,7 7,3 -22,4 28,8 +1,0

Lønnskostnader 98,9 101,5 +2,6 881,7 858,9 -22,8 863,5 +18,2

Avskrivninger og nedskrivninger 3,8 8,4 +4,6 32,3 76,5 +44,2 54,6 -22,3

Andre dri ftskostnader 34,2 38,2 +4,0 313,3 347,7 +34,4 290,1 +23,2

Sum driftskostnader 169,4 171,9 +2,4 1 501,3 1 493,0 -8,3 1 460,3 +41,0

Driftsresultat 6,2 5,5 +0,7 14,3 49,5 -35,2 23,0 -8,6

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -14,9 -31,5 +16,6 0,8 -15,8

Ordinært resultat 4,3 2,0 +2,4 -0,6 18,0 -18,6 23,8 -24,4

Hittil i fjorseptember Hittil i år

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +11 313 +71 799 +60 283

Gjestepasientkostnader -2 228 -14 347 -14 664

TNF Hemmere +284 -12 523 -6 445

Pasientreiser +891 -2 811 -1 695

Klinikk Psykisk helsevern og rus -3 323 -17 726 -6 201

Klinikk Hammerfest -1 054 -18 203 -13 775

Klinikk Kirkenes -2 751 -22 702 -15 732

Klinikk Prehospital -435 -1 819 -2 634

Klinikk Service, Drift og Eiendom -352 -273 +2 160

Sum +2 345 -18 605 +1 298
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Kilde: Agresso 

I september har stab med felleskostnader, pasientreiser samt TNF-hemmere positive avvik. 
Resterende klinikker og gjestepasienter har negativt avvik. Hittil i år er det kun stab med 
felleskostnader som har positivt avvik, mens service, drift og eiendom er opp mot balanse. 
 
De somatiske klinikkene og klinikk psykisk helsevern og rus er de klinikken med størst avvik 
pr. september. Avviket i klinikk psykisk helsevern og rus skyldes i hovedsak kostnader knyttet 
til fristbruddpasienter på 11,9 mill. pr. september. Avviket i klinikk Hammerfest skyldes 
lavere inntekter på 6,6 mill. mot budsjett, innleie fra byrå på 11,5 mill. og høyere 
lønnskostnader enn budsjettert på 1,6 mill. Avviket i klinikk Kirkens skyldes lavere inntekter 
på 13,6 mill. og høyere lønnskostnader enn budsjettert på 7,7 mill.  
 

Prognose 

 

Finnmarkssykehuset HF velger å holde prognosen 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. september, 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 september 2018. Statusrapporteringen gjøres 
med utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018-
2025, samt reviderte tiltaksplaner.  
 
Finnmarkssykehuset HF har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr september er det realisert 
tiltak for 23,1 mill., som utgjør 34 % av totalt budsjett før risikojustering på 68 mill. Effekt av 
risikojustert budsjett er 44 %. 
 

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr 

september 

2018

Stab med felleskostnader +71,9 +42,1

Senter for Drift og Eiendom +0,0 -0,3

Klinikk Hammerfest -21,0 -18,2

Klinikk Kirkenes -23,5 -22,7

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -1,8

Klinikk Psykisk helsevern og rus -18,4 -17,7

Prognose avvik fra budsjett +9,0 -18,6

Budsjettert resultat 2018 +24,0

Prognose netto resultat +9,0
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Klinikk psykisk helsevern og rus har effekt av planlagte tiltak pr september 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 nye Kirkenes sykehus (NKS) vil ikke gi noen effekt før klinikken er flyttet inn i 
NKS. Så snart klinikk Kirkenes er flyttet inn i NKS vil de kunne iverksette tiltakene som var 
satt opp i tiltaksplanen som ble vedtatt i styresak 101/2017. Det er god grunn til å tro at 
klinikkens tiltak vil gi effekt når de er flyttet inn.  
 
Klinikk prehospitale tjenester har god effekt av planlagte tiltak pr september. 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 september. 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 og 
viser god effekt pr september.  
 
Klinikk Hammerfest la frem forslag til revidert tiltaksplan for styret i mai. Klinikken 
kostnadsberegnet effekt av revidert tiltaksplan pr. august og er i gang med iverksetting nå i 
september måned. Total effekt av nye tiltak er beregnet til 6,3 mill.  

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        52 600        23 096        44 %

2 - Lav sannsynlighet -              -              -              

3 - Middels sannsynlighet -              -              -              

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2018 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 68 000        52 600        23 096        44 %
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Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser er likviditeten 200,9 mill. i september, som er en økning i likviditet på 2 mill. fra 
forrige måned.  

Likviditetsprognose 
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Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2018 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader pr september. Faktisk forbruk viser at det har vært nødvendig 
å bruke 49,1 mill. av kassakreditten pr september. Prognosen viser at Finnmarkssykehuset HF 
ved utgangen av året vil ha en saldo på +176,5 mill. på konto og ikke ha behov for bruk av 
kassekreditten fra desember måned. Regnskapet for september viser at det er en forbedring i 
likviditeten fra tidligere måneder og så fremst innbetalinger på salg av bygninger kommer inn 
på bank som estimert, skal prognosen for likviditet kunne oppnås.  

Investeringer 

 

Det er i styresak 101/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 260 mill. for 2018. Det er 
overført 109,8 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2017 til 2018. Totalt 
investeringsbudsjett for 2018 er 369,8 mill.  
 
Finnmarkssykehuset HF har investert for 343,3 mill. pr september. Nye Kirkenes sykehus 
utgjør 147 mill. av dette.  Bokførte kostnader på nye Kirkenes sykehus er 1 702 MRD før 
inntektsføring av sluttoppgjør, garantier, mva-refusjon og evt. døgnmulkt. Prognosen er 1 574 
MRD og rammen er 1 485 MRD.  Alta Nærsykehus har en ramme på 409,5 mill. Påløpte 
kostnader pr september er 136,3 mill. kr. 

Bygge- og utviklingsprosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, byggefase 

Det foreligger ikke månedsrapport pr. september. 

Fremdrift 
Fremdrift er i henhold til de siste planer. Arbeidene ferdigstilles medio oktober. Innflytting er 
iverksatt i områder som er klargjort. Innflytting av inneliggende pasienter skjer i begynnelsen 
av november.  

Økonomi 
Økonomiprognosen er ikke oppdatert denne måneden, dermed ligger siste prognose på 1,574 
MRD til grunn. Prosjektrammen er 1,485 MRD.  Kostnader knyttet sluttoppgjør er ikke 
inkludert i prognosen. Risikoen knyttet til sluttkostnad er høy. 

 

Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 

Fremdrift  

 Innkjøp CT/MR: Kontrakt er oversendt. Oppstartsmøte planlagt 10.okt.  
 Ny Ambulansestasjon: tomteavklaring Alta Helsebad sluttført.  
 Sengeløftere montert. 
 Operasjonsutstyr skal leveres av HNAS. Leverandør avklart. 
 Gjennomgå prognose med usikkerhetsanalyse med eventuell budsjettrevisjon.  
 Endelig grensesnitt utomhus mellom AOS og ANS avklart. 
 Utarbeide og følge opp prosedyrer for lukking av avvik pågår kontinuerlig.  

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                       26 419                     25 000          -              37 136                          69 283           42 864          38 %

Klinikk Alta 74 747                    -                  138 253                     136 347                   170 000 211 093                       308 253         171 906        44 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504              -                  -70 504                      147 042                   -                 -              1 702 546                    -70 504         -217 546      -209 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 28 842                    -                  87                               4 557                       15 000          33 399                          15 087           10 530          30 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642                    -                  -313                           20 340                     25 000          40 982                          24 687           4 347             82 %

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                     343 263                   260 000        -              2 032 542                    369 796         26 533          93 %
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 Grensesnittavklaring IKT (inklusiv HN-IKT) utført med restanseliste. 
 Usikkerhetsanalyse gjennomført. 

 

Ramme for prosjektet er 409,5,5 mill., hvorav 14,5 tidligere er utløst fra P(85) som er 465 
mill. I tillegg kommer CT/MR og ambulansestasjon med 27 mill.  

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse som resulterte i en endret prognose på 453 mill., 
inkludert CT/MR og ambulansestasjon. Hovedårsaken til endret kostnadsprognose er; 

 Utbyggingsavtale og teknisk avtale med Alta kommune økt kostnad 17 mill. 

 Medisinteknisk og IKT-utstyr, ikke tatt med I forprosjekt 10 mill. 

 Det er lagt inn besparelser på andre kostnader tilsvarende -10 mill. 

Det anbefales at Finnmarkssykehuset HF ber om å utløse ytterligere 17 mill. av P(85) -
rammen slik at rammen for prosjektet blir 426,5 mill. I tillegg kommer 27 mill. (CT/MR og 
ambulanse) slik at Finnmarkssykehuset HF sin totalramme for prosjektet blir 453 mill. 

Totalt påløpte kostnader til og med september 2018, 226 mill. inkl. mva. Ramme 436,5 mill. 
inkl. CT/MR og ambulansestasjon. 

 

Risiko 
Ved inngåelse av avtaler med Alta kommune, gjennomgang og justering av utstyrsbehovet og 
anskaffelsen CT og MR er den økonomiske risikoen i prosjektet redusert. Det er en risiko for 
overskridelse av budsjett dersom ikke prosjektrammen styrkes med 17 mill.  
 

 

HMS 
Bemanning på byggeplass i august: 59 stk. 
Antall Firma på plassen: 11 stk., inkl. totalentreprenøren.  
Bemanning på byggeplass neste periode: 57 stk. i snitt per uke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gås ukentlige vernerunder. Sikker-jobb-analyse (SJA) gjennomføres i hht planer. Ikke 
rapportert om problemer/spesielle forhold.  

 

 

 

  September Akkumulert 

Antall SJA 4 26 

Antall RUH 7 138 

Antall 
fraværsskader 

0 0 

Antall 
fraværsskader 
m/sykmelding 

0 0 
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Kvalitet  

  September Akkumulert 

KS avvik 2 38 

KS avvik lukket 8 28 

 

Totalentreprenøren bruker systemet SmartDok til registrering og oppfølging av 
kvalitetssikring og avvik. Byggherre gis tilgang. Totalentreprenøren legger ved rapport i sin 
månedsrapport. Det er etablert et avvikssystem hvor underentreprenør (UE) kan rapportere 
inn kvalitetsavvik.     

Miljø 
Avfallsrapport fra totalentreprenøren viser akkumulert sorteringsgrad på 84,7 % hittil. For 
perioden var den på 78,7 %. Det er ikke rapportert om spesialavfall.  
 

Arbeidslivskriminalitet 
Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å 
styrke seriøsiteten i bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet 
(A-krim). I den forbindelse er det gitt fullmakt fra totalentreprenøren til å innhente 
taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for kontroll. Det planlegges ny stikkprøve. 
 

Medvirkning  
Brukerkoordinatorer er bindeledd mellom klinikk og prosjekt. Denne rollen ivaretas av ledere 
i delprosjektgruppene. Det gjennomføres avklaringsmøter underveis i prosjektet etter hvert 
som byggeprosjektet har behov for avklaringer og kvalitetssikring.  
 
 
 
Samisk helsepark - gjennomføringsfasen 

Fremdrift  
Fremdrift er i henhold til plan. Detaljprosjektering foregår for alle fag. De fysiske arbeidene 
pågår. Stram oppfølging av prosjekterende som må følge med fremdriften på byggingen.  
 

Økonomi 
Investeringsrammen er 57 MNOK inkludert møtearealer i nytt mellombygg. Det er påløpt 8,4 
mill. pr september.    

 

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. Det er ikke tatt med i 
budsjetter, men forutsettes dekket av usikkerhetsmargin. 
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HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter når det gjelder HMS.  Dette er beskrevet i referat fra teknisk avklaringsmøte 5. 
april. 
 
Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG). 
Pasient- og brukerutvalget er representert med en samisk brukerrepresentant i OTG.  Det er 
gjennomført følgende medvirkningsgruppemøter, informasjons- og drøftingsmøter og møter i 
FAMU for denne fasen: 
 
I 2018 er brukermedvirkning gjennomført: 

 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. 

 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, Medisin Teknisk 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. 
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Nye Hammerfest sykehus - forprosjektfasen 

Fremdrift 
Kick-off med prosjekteringsgruppe, medvirkningsgrupper og OTG ble gjennomført i august og 
september. Det er gjennomført møte med Hammerfest Energi om energi sentral. Møte 
angående rekkefølgebestemmelser og møte med Statens vegvesen er avholdt. Møte angående 
omfang og økonomi rundt reguleringsarbeidet er avholdt med Hammerfest kommune.  

Varsel om oppstart og planprogram ble utsendt 26.06.18 med høringsfrist 5. september. 
Planprogram med korreksjoner fra høringsuttalelsene er innarbeidet og oversendt 
Hammerfest kommune i september. 

Bearbeide og kvalitetssikre romprogram som underlag for arkitekt, etter tilsvar fra 
medvirkningsgruppene ble gjennomført i uke 37.  Supplerende opplysninger ventes fra OTG 
innen 15.10.18. 

Omfang av gjenbruk infrastruktur er avklart med Equinor og Hammerfest kommune. 

Forslag til kontrakts dokument er oversendt Consto AS. Intensjonsavtalen mellom 
Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune er behandlet av kommunen.  

 

Økonomi  
Det er totalt satt av 31 mill. inkl. mva. i investeringsramme for forprosjektfasen. 
Pr september er det brukt 1,2 mill. inkl. mva.  

 

Risiko 
Det knyttes risiko til følgende områder: 

 Tomtekostnad og rekkefølgebestemmelser mellom Finnmarkssykehuset HF (FIN) og 
Hammerfest kommune (HK). 

 Uklarhet rundt grensesnitt mellom nye Hammerfest sykehus (NHS), UiT og HK. 
 Planprosess, rekkefølgebestemmelser og omfang av konsekvensanalyser – lukket. 
 Fuglenes, takst og salgstidspunkt. 
 Innramming av forprosjekt, kostnad 300 MNOK for høyt i forhold til ramme. 
 Ikke omforent romprogram mellom partene (HK, UIT og FIN). 

 

Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG). 
Pasient- og brukerutvalget er representert med en representant i overordnet prosjektgruppe. 
Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud er representert i OTG og medvirkningsgrupper.  
Det gjøres nå et arbeid for å sette ned medvirkningsgrupper for forprosjektfasen. 
Medvirkning i forprosjektfasen starter opp i august 2018. 
 
23-24.08.2018 Kick-off med medvirkningsgruppene i Hammerfest 

26.09.2018  Medvirkningsmøte (OTG) gjennomført i Hammerfest  

 
 

  



 

 

19 

 

OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift 
Delprosjekt 08 Clockwork (lager og logistikk) har kartlagt utvidelsesmuligheter for lager i 
Klinikk Hammerfest, samt et sikkerhetslager i Klinikk Alta. Opplæring i Clockwork er 
iverksatt. 

Delprosjekt 05 Virksomhetsoverdragelse har satt opp møteplan videre for overdragelse av de 
ansatte på sykestua. 

DP05 Virksomhetsoverdragelse fortsetter sine møter, og det er gjennomgående dialog mellom 
kommunen og klinikken, og de berørte ansatte gjennom organisasjonene. 

 
DP08 Clockwork har vist mulige og gjennomførbare løsninger for logistikk med utgangspunkt 
i Klinikk Hammerfest mot Klinikk Alta og Samisk Helsepark. 

Skallsikring, eksisterende løsninger/avtaler avklart, brukermedvirkning gjelder for valg og 
implementering videre. Felles system i Finnmarkssykehuset HF. 

 

Økonomi 
Det er satt av 2,9 mill. til OU arbeidet. Det er belastet 1,4 mill. på prosjektet pr september. Det 
er i hovedsak prosjektressurser som belastes prosjektet. 

  

Gevinstrealisering  
Alle sluttrapportene har angitt gevinstrealisering i forhold til sitt område. 
 
Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i delprosjektgruppene og i 
overordnet prosjektgruppe. Styringsgruppen er styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter. 
Her deltar fagfolk, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg er brukerutvalget 
representert og OSO har utpekt 2 representanter til styringsgruppen.  
 
OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift  
Overordnet tverrgående gruppe (OTG) har gått fra å ha ukentlig møte, til møte hver 14. dag 
fra 24. september. Spørsmål av betydning for gjennomføring av prosjektet som krever rask 
avklaring møtes i organisasjonen, og tas med OTG samlet, eller aktuelle stabsmedarbeidere 
(hygiene/smittevern spesielt) fortløpende og planmessig. Det skjer kontinuerlig 
brukermedvirkning mellom prosjektet og de utpekte medarbeiderne fra 
spesialistlegesenteret. 

Sommerferie, sammen med enkelte andre forhold utenfor gruppens kontroll har ført til at vi 
er forsinket med oppstart av arbeidet med merkantile tjenester og LMS-tilbudet. 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. 

Sluttrapport for mandatet til Geriatri-SHP er godkjent av klinikksjef Hammerfest. 

Det har vært orienteringsmøte om hvordan implementere dette i linja. En geriater er 
kontaktet for mulig tilsetting i Klinikk Hammerfest og for geriatri i SHP. 
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Det er diskutert en markering i forbindelse med åpning av byggetrinn II. Innflytting vil kunne 
skje straks på nyåret 2019. Kommunikasjonsavdelinga i Finnmarkssykehuset HF er kontaktet 
i saken. 

 

Økonomi 
Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark OU, på 0,375 mill. i 2018. Det er pr 
september belastet 0,1 mill. på prosjektet. Det er i hovedsak prosjektressurs og 
møtefasiliteter som belastes prosjektet. 

 
Medvirkning 
Det er etablert en medvirkningsgruppe for mandat geriatrisk team, bestående av fagfolk, 
tillitsvalgte, verneombud og representant fra en av de samiske språkkommunene.  
 
 
OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) 

Fremdrift 
I løpet av september er det bestemt at innflytting starter i slutten av september. Dato for 
overtakelse av bygget er fastsatt til 15. oktober. Innflyttingsperioden innebærer alt fra å 
gjennomføre prøvedrift av operasjonsstuer og medisinsk teknisk utstyr, til flytting av 
pasienter. 

Etter hvert som tidsplanene rundt ferdigstillelse av bygget blir bekreftet, tilpasses 
detaljplanene rundt prøvedrift, opplæring og flytting. 

Tilgangen til bygget er fortsatt noe begrenset. Det pågår arbeid med å ferdigstille bygget og 
bygget skal vaskes. Opplæring som skal foregå i bygget planlegges fortløpende etter hvert som 
bygget ferdigstilles. 

 

Økonomi 
Det er satt av 4,8 MNOK til OU og flytting i 2018. 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. 7,8 millioner. 
 

Gevinstrealisering  
Det er fremlagt en tiltaksplan som viser tiltak som tilsvarer kravet på 15 mill. kr. Planen vil 
gjennomføres over 2 år. Gevinstrealiseringen vil ikke ha effekt før etter oppstart i nytt 
sykehus. Enkelte tiltak er iverksatt i «gammelt sykehus», og gir effekt. 

   
Medvirkning  
Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske delprosjektene 
(poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med møtene er å 
informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. Møtene viser at 
det er god framdrift i arbeidet.  
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OU-prosess Hammerfest (OU-NHS) 

Fremdrift 
Den pågående OU-prosessen med mandat i forhold til å vise effektiviseringsgevinst ble tilført 
en ny oppgave knyttet til oppstart av forprosjektfasen, hvor en rekke funksjoner i NHS skulle 
avklares. Oppgavene styres fra OTG.  

Oppgavene til forprosjektet ble levert innen frist, samtidig som behov for ytterligere 
avklaringer er kommet opp. Dette har forsinket OU-prosessen for gruppene tilsvarende 2-3 
uker.  

Det har vært et lederskifte i Hammerfest sykehus, noe som medfører at nye ledere i 
medvirkningsgruppene er utpekt. Dette skaper noe forsinkelser i prosessen. 

Behovet for koordinering og involvering av UiT Norges Arktiske Universitet, og Hammerfest 
kommune i våre pågående OU-prosjekt har blitt avdekket, og hvilke samarbeidsfora, ansvars- 
og kommunikasjonslinjer vi må etablere er drøftet. Det gjenstår å avklare organisering og 
medvirkning samt å konstituere samarbeidsgrupper med Hammerfest kommune og UiT. 

 

Økonomi 
Pr. september 2018 er det brukt 0,5 mill. Budsjett for året er 1 mill. Det forventes av 
prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 

 
Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av 
logistikkendringer i et nytt bygg. NHS vil med de muligheter for funksjonell og effektiv drift 
med jobbglidning og sambruksfordeler som ligger i et nytt moderne høyteknologisk bygg, få 
besparelser i driften. Gevinstrealiseringen ved dette er et pågående arbeid og vil forelegges 
styringsgruppen i november/desember. 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. Bedre kvalitet i tjenestene og mulighet for å behandle flere 
pasienter, samt håp om å snu pasientstrømmen (fritt behandlingsvalg) ved å bli det 
foretrukne sykehus for pasienten, vil også være gevinstrealisering. 

   

Medvirkning 
Det er etablert delprosjektgrupper. Sammensetningen besluttet av Klinikksjef. I alle 
delprosjektene er klinikktillitsvalgte og verneombud representert. Delprosjektene samles til 
behandling i den overordnede tverrgående gruppen (OTG) som har representanter fra 
brukerorganisasjonen, foretakstillitsvalgte, hovedverneombud og pasientorganisasjonene.  
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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 i gjennomsnitt 52 over plantall pr. september 2018 og 7 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 1 654

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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Bemannings - månedsverkutvikling

Månedsverk 2018

Månedsverk 2017

Plantall 2018

2017

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

måned

Snitt pr 

måned

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

Plantall Adm. 95 95 92 96 96 94 67 83 97 95          94          100       91              96               

Hammerfest 504 527 522 526 514 528 547 547 521 0 0 0 526           518            

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

Kirkenes 358 361 361 362 351 369 390 372 372 0 0 0 366           355            

Plantall Kirkenes 338 342 345 344 344 350 365 357 346 344        344       344       348           339            

PHR 297 305 303 301 306 301 301 295 297 0 0 0 301           308            

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

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

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

SDE 124 129 115 118 113 117 126 125 115 0 0 0 120           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 september. Samme periode året før viser et underforbruk på grunn av at refusjoner 
var etter registrert i september grunnet ferieavvikling. 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 20,4 % i september. Dette er en økning fra forrige måned på 1,3 % og 
andel deltidsansatte er 1,4 % høyere enn samme periode i fjor. Endringen fra forrige måned 
er hovedsakelig klinikk Hammerfest med en økning på 10 mnd. verk, herav sykepleiere og 
Turnusleger/Lis 1. 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 september 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. 

September 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd September 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 600                      1 607                      1 598                       1 600                      

Faste månedsverk 1 435                      1 444                      1 440                       1 453                      

Variable månedsverk 219                          215                         216                           211                          

Brutto månedsverk 1 654                      1 659                      1 656                       1 665                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -84                          -75                          -116                         -76                          

Innleie fra byrå 57                            42                           50                             39                            

Netto månedsverk 1 627                      1 626                      1 590                       1 628                      

Differanse 27                            19                           -8                              28                            
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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. 
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 september 
er på 15,5%, 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 august 2018 er på 7,4 %, som er under måltall på 7,5 % og en nedgang på 0,7 
prosentpoeng fra juli måned. Alle klinikker utenom klinikk Hammerfest har en nedgang i 
prosentpoeng fra forrige måned. Klinikk psykisk helsevern og rus og service, drift og eiendom 
ligger under måltall på 7,5 %, med hhv. 7,3 og 4,5 % i august måned. 

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

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

An
de

l m
id

el
er

tid
ig

e 
an

sa
tt

e

Andel midlertidige ansatte

2018 2017

0,00 %

2,00 %

4,00 %

6,00 %

8,00 %

10,00 %

12,00 %

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

Sy
ke

fr
av

æ
rs

 p
ro

se
nt

Sykefravær

2018 2017 Måltall 2018



 

 

25 

 

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                      26 419                    25 000          -             37 136                        69 283          42 864          38 %

Klinikk Alta 74 747                   -                  138 253                    136 347                  170 000 211 093                      308 253        171 906       44 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504             -                  -70 504                     147 042                  -                -             1 702 546                   -70 504         -217 546      -209 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 28 842                   -                  87                              4 557                      15 000          33 399                        15 087          10 530          30 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642                   -                  -313                          20 340                    25 000          40 982                        24 687          4 347            82 %

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                    343 263                  260 000       -             2 032 542                   369 796        26 533          93 %



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 23 096 100 %

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 23 096

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                     2 583                          1 763                     2 564                     1 957                     23 096

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 2 583 1 763 2 564 1 957 0 0 0 23 096

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                     51 000                   

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

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

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

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 51 000

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 5 584

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 1 976 1 798 1 772 1 876 1 734 2 144 1 407 1 667 1 662

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,99 2,66 3,31 2,77 2,95 4,27 2,45 2,55 3,36 #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 1 331

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 2 666

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567964
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567990
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567974
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 

Arkivnr.: Saksbeh. Sted/Dato: 
2017/1980 Inger Lise Balandin Alta, 16.10.2018 

 
 

Saksnummer 74/2018  
 

Saksansvarlig:  Inger Lise Balandin  
Møtedato:  24. oktober 2018  

 

 

Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved klinikk 
psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i 
Tana 

 
Ingress: Oppfølging av styresak 40/2018 punkt 2, eksternt systemtilsyn ved klinikk psykisk 
helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk (VPP) i Tana. 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved 
klinikk psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i Tana til orientering. 

 
 
 
 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

 
 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved klinikk 
psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i 
Tana 

Saksbehandler:  Inger Lise Balandin, klinikksjef Klinikk psykisk helsevern og rus 
Møtedato:  24.10.2018  
 

 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om oppfølging av eksternt 
systemtilsyn ved klinikk psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk (VPP) i 
Tana. Saken er en oppfølging av styresak 40/2018 punkt 2. 
 
 

 

2. Bakgrunn 
 Helsetilsynet – tilsyn med VPP Tana 13.-15. februar 2018 

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2017 og 2018 regionalt, landsomfattende tilsyn 
med helseforetakenes styring og ledelse av de voksenpsykiatriske poliklinikkene 
(VPP). Landsomfattende tilsyn innebærer at det samme tilsynet gjennomføres i et 
utvalg poliklinikker ved alle landets helseforetak. Tilsynet undersøkte om 
helseforetaket har lagt til rette for at personer med psykisk lidelse og samtidig 
rusmiddelproblem får helhetlige, individuelt tilpassede og forsvarlige polikliniske 
tjenester i psykisk helsevern og berørte utredning, diagnostisering, behandling og 
avslutning av behandling. 
 
Følgende avvik ble gitt i tilsynet: 
Finnmarkssykehuset HF har ikke lagt til rette for samordnet og/eller integrert 
behandling av pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig rusproblematikk ved VPP 
Tana. 
 
Avviket bygget på følgende: 
 VPP Tana følger ikke sin egen rutine og sjekkliste i innkomstnotat for innholdet og 

utførelsen av utredningsarbeidet. Kartlegging og vurdering av rusbruk, somatisk 
helse og selvmordsfare er mangelfull i flertallet av journalene tilsynet har 
gjennomgått. 

 Det har vært stor utskifting av personale den senere tid, uten at alle nyansatte har 
fått opplæring i interne rutiner og prosedyrer for utrednings- og 
behandlingsarbeidet. 

 Ledelsen har ikke vurdert hvilken kompetanse som trengs for å kartlegge og følge 
opp rusproblematikk hos pasientene. Det er varierende kunnskap hos den enkelte 
behandler, og ikke etablert rutiner for samarbeid med tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). Det er opp til den enkelte behandler å ta stilling til når mer 
ruskompetanse er nødvendig, og i så tilfelle be om veiledning eller etablere et 
samarbeid med TSB. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Behovet for mer ruskompetanse er kjent i virksomheten, men ikke fulgt opp 
med konkrete tiltak. 

 Det er ikke etablert systemer for å kontrollere og kvalitetssikre innholdet i 
kartleggings- og utredningsarbeidet, og at interne rutiner følges og leder til god nok 
praksis. 

 
Tilbakemelding over iverksatte og planlagte tiltak for lukking av avvik ble oversendt 
fylkesmannen 7. mai 2018. Fylkesmannen ber i sin tilbakemeldingen om at 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer en status på effekt og oppfølging av tiltakene 
innen 5. januar 2019.  
 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Klinikk psykisk helsevern og rus har som mål å være en lærende organisasjon. Dette 
betyr at avvik som oppstår i en enhet i klinikken blir sjekket opp mot praksis i 
resterende enheter/avdelinger i klinikken. Dette skal sikre at avvik blir rettet opp på 
aktuell enhet og systematisk fulgt opp på øvrige enheter. 
 
Avvikene som ble påvist ved VPP Tana har resultert i følgende forbedringstiltak på 
klinikknivå: 
 
 Felles kompetansehevingstiltak for alle ansatte i 2019 for å øke kunnskap om 

rusrelatert pasientbehandling. 
 Systematisk opplæring for alle nyansatte i klinikken om rusrelatert arbeid. 
 Intensiv oppfølging av felles utrednings- og behandlingsrutiner i pasientforløp. Dette 

blir også understøttet av det nye pakkeforløpet for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 

 Fagledergruppa bestående av alle enhetslederne ved klinikkens voksenpsykiatriske 
poliklinikker møtes jevnlig for å utvikle, samordne og kvalitetssikre felles rutiner og 
prosedyrer. Dette arbeidet er intensivert i forbindelse med pågående prosess 
tilknyttet innføring av pakkeforløp fra 01.01.2019.  

 
Tiltak iverksatt, VVP Tana 
1. Det er tilsatt en psykiater og en psykologspesialist i faste stillinger. VPP Tana har i 

tillegg fått beholde en 100% stilling som psykiater ved omorganisering av ambulant 
akutt team.  
Status: 
 Psykiater med pendleravtale er tilsatt med tiltredelse 1.10.2018. Dette medfører 

en økning av spesialistdekningen ved VPP Tana slik som planlagt. 
 
2. I tillegg til pasientbehandling vil hovedoppgavene for spesialistene ved VPP Tana 

være utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for faglig forsvarlig behandlingstilbud til 
pasienter med samtidig ruslidelse. 
Status: 
 Utarbeidede rutiner og prosedyrer følges opp rutinemessig og kontinuerlig og i 

tråd med nasjonale føringer. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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3. Enhetsleder vil organisere arbeidet ved tilrettelegging av arbeidstid for spesialister 

og ansatte for samkjøring av praksis i forbindelse med utredning av pasienter. 
Enhetsleder vil også følge opp behovet for utarbeidelse av nye rutiner, samt føre 
intern kontroll om rutinene blir fulgt opp i praksis. 
Status: 
 Gjennomgang av pasientforløpet for alle behandlere ved VPP Tana i faste møter er 

iverksatt. 
 Internundervisning av alle ansatte i selvmordskartlegging og 

selvmordsrisikovurdering er iverksatt og forutsettes gjennomført halvårlig som en 
del av plan for internundervisning. 

 Pasientflytansvarlig (sekretær) og enhetsleder ved VPP Tana gjennomgår jevnlig 
rapporter, eksempelvis beskjeder, uferdige dokumenter og pasientventede uten 
kontakt og epikriser. 

 Spesialistene gjennomgår fortløpende kvaliteten av journalnotater med enkelt 
ansatte (behandlere i VPP Tana). 

 
4. Det skal tilrettelegges for formalisert og systematisk veiledning fra spesialistene til 

alle behandlere ved VPP Tana. 
Status: 
 Det er utarbeidet og etablert nye rutiner for formalisert veiledning fra 

spesialistene til behandlere ved VPP Tana – 1 time pr uke, i tillegg til tverrfaglige 
behandlingsmøter 1 time pr uke. 

 
5. Pakkeforløp for ulike diagnoser implementeres fortløpende etter hvert som de blir 

ferdigstilt i henhold til implementeringsplaner. Rutiner for kartlegging av somatisk 
helse og suicidfare iverksettes ved at spesialiststillingene blir besatt. 
Status: 
 Spesialiststillingene i VPP Tana er pr dags dato besatt, den siste tiltrer 01.10.18. En 

av de tilsatte spesialistene er medlem i arbeidsgruppa for implementering av 
pakkeforløp i klinikk psykisk helsevern og rus.  

 
6. VPP Tana etablerer kontrollfunksjon i forbindelse med pasientforløp ved halvårlige 

interne revisjoner, ved at spesialistene gjennomgår utvalgte pasientjournaler. 
Status: 
 Det er utarbeidet rutiner for og iverksatt intern tilsyn av journaler for 

«stikkprøver» av kvaliteten og om journalene er i tråd med nasjonale veiledere. 
 
7. Arbeid med kartlegging av fagkompetanse blant ansatte i klinikk psykisk helsevern og 

rus er iverksatt. Det vil deretter bli utarbeidet kompetanseplaner enhetsvis og på 
klinikknivå for å kunne iverksette nødvendige tiltak for heving av kompetansen. 
Status: 
 Kartleggingen er iverksatt i alle enhetene i klinikk psykisk helsevern og rus og 

sluttføres i uke 42. Prioritering av kompetansetiltak vil skje på klinikknivå og 
forankres i klinikken. Selvmordsrisikovurdering og rusbehandling vil være 
sentrale fagområder som prioriteres.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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8. Forbedre rutiner for samhandling om pasientbehandling mellom samisk 

ungdomspsykiatrisk team (PUT), tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelproblemer (TSB) DPS Midt-Finnmark, SANKS og VPP Tana. 
Status: Prosess iverksatt.  
 Tiltak; Faste samarbeidsmøter mellom enhetene, rutiner for koordinert oppfølging 

av pasienter, felles rutiner og oppfølging overfor kommuner. 
Følges opp av enhetslederne i samarbeid med klinikkens 
samhandlingskoordinator og kvalitetsrådgiver 

 
9. Etablere rutiner for samhandling om pasientbehandling mellom PUT/TSB DPS Midt-

Finnmark / SANKS i samarbeid med VPP Tana.  
Status: Prosess iverksatt.  
 Tiltak; Faste samarbeidsmøter mellom enhetene, rutiner for koordinert oppfølging 

av pasienter, felles rutiner og oppfølging overfor kommuner. 
Følges opp av enhetslederne i samarbeid med klinikkens 
samhandlingskoordinator og kvalitetsrådgiver.  

 
10. Forespørre Finnmarksklinikken og PUT/TSB om intern opplæring på ruskartlegging 

og behandling. 
Status: 
 Enhetsleder ved VPP Tana sender forespørsel om opplæring og til 

Finnmarksklinikken. Tiltaket innarbeides i klinikkens kompetanseplan.  
 

11. Forespørre klinikkledelsen i klinikk psykisk helsevern og rus om mulighet for å 
koordinere årlige faste og strukturerte kurs i klinikken for suicidvurdering, samt 
metode for behandling av ruslidelse (kartlegging, diagnosesetting, rusens virkning, 
motiverende intervju). 
Status: 
 Fagområdet planlegges innarbeidet i kompetanseplanene for klinikk psykisk 

helsevern og rus i 2019. 
 

12. DPS Øst-Finnmark har fått innvilget ekstraordinære lønnsmidler til ny stilling fra 
dags dato som oppstart av etablering av eget rusteam. 
Status: 
 Stilling som ruskonsulent ved VPP Kirkenes er under tilsetting. Stillingen skal også 

utføre oppgaver for de øvrige enhetene i DPS Øst-Finnmark. Ruskonsulenten vil få 
tilbud om videreutdanning innenfor fagområdet TSB i 2019.  

 
13. Enhetsleder ved VPP Tana avsetter nødvendig arbeidstid for iverksetting og 

oppfølging av tiltakene i en periode ved å redusere bruk av arbeidstid til 
pasientbehandling. 
Status: 
 Enhetsleder har avsatt tid til oppfølging og iverksetting av tiltak fortløpende og 

ved behov. Enhetsleder føler at hun har oversikt over situasjonen og behovet for 
oppfølging av planlagte tiltak, samt oppfølging av egne ansatte. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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14. VPP Tana utarbeider månedlige rapporter om iverksatte tiltak og virkningene av 

disse. Rapportene sendes avdelingsleder og klinikksjef. 
Status: 
 Frist: Fortløpende og iverksetting av planlagte tiltak ferdigstilles innen utgangen 

av 2018. 
 

 
4. Medbestemmelse 

Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 15. oktober 2018. 
 

5. Risikovurdering  
Risikoen vurderes som moderat med hensyn til:  
- DPS Øst-Finnmark har behov for å styrke fagområdet TSB ytterligere. Ansettelsen ved 

VPP Kirkenes er første skritt på oppbygging av ruskompetansen i DPS Øst-Finnmark 
innenfor rusområdet som eget fagfelt.  

- DPS Midt-Finnmark / SANKS sin kapasitet til å betjene DPS Øst-Finnmark.   
 
For øvrige tiltak vurderes risikoen for at iverksatte tiltak ikke blir gjennomført som liten.  
 
 

6. Direktørens vurdering 
Administrerende direktør sin vurdering er at klinikken har fulgt opp tilsynet gjennom 
å iverksette flere tiltak for å tilrettelegge for samordnet og/eller integrert behandling 
av pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig rusproblematikk. Tiltakene er 
innarbeidet i en handlingsplan og det er også iverksatt tiltak som skal sikre læring og 
oppfølging i hele klinikken.  
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
2018/1752 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 16.10.2018 
 
Saksnummer 75/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   24.oktober 2018 

Høringssvar - Revisjon av inntektsfordeling for somatikk i 
Helse Nord  
 
Ingress: Denne saken beskriver høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF på forslag til 
revidert inntektsfordelingsmodell i somatikk i Helse Nord. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til høringssvaret på forslag til 
revidert inntektsfordelingsmodell for somatikk i Helse Nord, med de endringene som 
fremkom i møtet.  

2. Styret konstaterer at forslaget til revidert inntektsfordelingsmodell ikke tar hensyn 
til de ekstra kostnadene Finnmarkssykehuset HF har ved å drifte så desentralisert i 
Finnmark.  

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Høringssvar 
2. Brev fra Helse Nord RHF 
3. Revidert inntektsfordelingsmodell somatikk 
4. Styringsdokument 
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Høringssvar - Revisjon av regional inntektsfordeling for 
somatikk i Helse Nord  
  
Saksbehandler:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  24.oktober 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er at styret i Finnmarkssykehuset HF skal gi sin tilslutning til 
høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF på revidert inntektsfordelingsmodell i 
somatikk.  

2. Bakgrunn 
I styresak 46/2017 Regional inntektsfordelingsmodell for somatikk oppdatering i Helse 
Nord ble det besluttet at det var et behov for å revidere inntektsfordelingsmodellen for 
somatikk i Helse Nord. Årsakene til det var flere. En årsak var at det er ulikt syn på 
hvorvidt dagens modell gir riktig fordeling av ressursene i Helse Nord regionen. En 
annet årsak var at det ble påpekt feil i grunnlagsdata for beregningene samt at det hadde 
skjedd endringer i helseforetakene som modellen ikke ivaretok. 
 
Arbeidet med å utarbeide forslag til revidert modell ble organisert med en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe for hele Helse Nord regionen. Prosjektgruppen har 
bestått av alle sykehusforetakene i regionen og medlemmer fra Helse Nord RHF. 
Styringsgruppen har bestått av eierdirektør i Helse Nord RHF sammen med de fire 
sykehusforetaksdirektørene og en konserntillitsvalgt. 

3. Sakvurdering/analyse 
Finansieringen av helseforetakene er i hovedsak to-delt, og består av basisbevilgning og 
aktivitetsbasert bevilgning. Utgangspunktet for somatikken er at basisbevilgningen og 
den aktivitetsbaserte bevilgningen skal utgjøre 50 % hver, og at basisbevilgningen 
fordeles gjennom inntektsfordelingsmodellen for somatikk. Den delen av bevilgningen 
som gis gjennom inntektsfordelingsmodellen er nå revidert og Finnmarkssykehuset HF 
skal uttale seg om den reviderte modellen.  
 
Inntektsmodellen for somatikk fordeler i 2018 omtrent 5,3 MRD mellom 
Finnmarkssykehuset HF, UNN HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. 
Fordelingen av midlene baserer seg på tre komponenter: behovskomponenten, 
kostnadskomponenten og mobilitetskomponenten. Opp mot 90 % av rammen fordeles i 
forhold til behovskomponenten, mens resterende 10 % fordeles etter 
kostnadskomponenten. Mobilitetskomponenten omfordeler deretter en del av disse 
midlene ut fra pasientmobilitet foregående periode. 
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Høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF skal si noe om den reviderte modellen støtter 
opp om:  

- Likeverdig tilbud til pasienter i Helse Nord  
- Samhandling mellom helseforetakene 
- Effektiv ressursbruk 
- Gjeldende funksjonsfordeling og tilbud så nært pasientens bosted som mulig 
- Pasienttilbud av god kvalitet 

 
I tillegg skal høringssvaret si noe om innfasing av modellen, bruk av rullerende flerårig 
gjennomsnitt ved oppdatering av pasientmobilitet og kriterieverdier i modellen, samt 
andre forhold i modellen som ønskes belyst av Finnmarkssykehuset HF.  
 
Finnmarkssykehuset HF støtter forslaget til revidert inntektsfordelingsmodell somatikk 
i Helse Nord, med følgende innspill: 
 Finnmarkssykehuset HF mener at modellen ikke støtter opp om de store kostnadene 

Finnmarkssykehuset HF har ved å ha et stort desentralisert tilbud. Det er betydelige 
merkostnader ved å desentralisere spesialisthelsetjenesten i Finnmark.  

 Finnmarkssykehuset HF er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan 
gjøres endring i enkeltelementer i modellen, slik det er gjort med forskning og i 
prosjektarbeidet ble foreslått gjort med reiseavstand. En endring i modellen vil være 
metodisk feil. Endringen som tidligere er gjort på forskning må tilbakestilles. 
Finnmarkssykehuset HF mener at reisetid ikke skal korrigeres. 

 Finnmarkssykehuset HF mener innfasing av MVA og pensjon må tas ut av modellen. 
Det er store svingninger i disse kostnadene når de ligger inne i modellen. Det vil gi 
mer forutsigbart for Finnmarkssykehuset HF at disse kostnadene kompenseres med 
virkelige kostnader. 

 Finnmarkssykehuset HF mener større trekk/tilførsler av midler bør innfases gradvis 
for eksempel over tre til fem år. Dette forutsetter at dette prinsippet også legges til 
grunn i inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern og rus i Helse Nord. 

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 15. oktober 2018. 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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7. Direktørens vurdering 
Endringene som foreslås i reviderte inntektsfordelingsmodell for Somatikk i Helse Nord 
tar ikke høyde for den utfordringen som Finnmarkssykehuset HF har med et desentralt 
pasienttilbud. Administrerende direktør anbefaler å følge prosjektgruppens anbefaling 
om at enkeltelementer i modellen ikke kan endres, og støtter at forskningskomponenten 
tilbakestilles. Av samme grunn kan ikke reisekomponenten endres. For 
Finnmarkssykehuset HF gir endringer i pasientstrømmer store utslag og dermed 
uforutsigbare svingninger i rammen for små foretak med begrenset økonomisk 
handlingsrom. Administrerende direktør vurderer at større trekk og tilførsler bør 
innfases gradvis over tre til fem år for en mer forutsigbar økonomisk ramme.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Helse Nord RHF 
Att. Bang Erling Kristian 
Sjøgata 10 
8038 Bodø 
 
 
Deres ref:  Vår ref:  Dato: 
2017/69 2018/1752-2 24.10.2018 

 
Høringssvar – forslag til revidert inntektsfordelingsmodell for 
somatikk i Helse Nord  
 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) har fått forslag til revidert inntektsfordelingsmodell for 
somatikk i Helse Nord RHF til høring. Høringssvaret er behandlet i styret i 
Finnmarkssykehuset HF 24. oktober 2018, jfr. Styresak 75-2018. Høringssvaret er drøftet 
med tillitsvalgte 15. oktober 2018. 
 
Generelle innspill til revidert inntektsfordelingsmodell: 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) vurderer at modellen støtter opp om et likeverdig tilbud til 
pasientene i Helse Nord fordi prinsippet er at «pengene følger pasienten». Modellen tar 
imidlertid ikke høyde for at det desentrale tilbudet i Finnmark gir høyere kostnader. 
Finnmarkssykehuset HF er sårbar med hensyn til små fagmiljø og variasjoner i 
spesialistlegedekningen som gir store utslag i pasientstrømmer.  FIN mener derfor at 
modellen er uforutsigbar med tanke på de store utslagene endring i pasientstrømmer gir i 
mobilitetskomponenten.  
 
FIN er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan gjøres endring i enkeltelementer 
i modellen, slik det er gjort med forskning. Forskningskomponenten ble for noen år siden 
endret. En endring av en komponent i modellen vil være metodisk feil. Prosjektgruppen har 
derfor anbefalt å tilbakestille forskningskomponenten. Dette støtter Finnmarkssykehuset HF.  
 
FIN har forståelse for konklusjonen til prosjektgruppens begrunnelse om at det kan se ut til å 
være feil på komponenten som gjelder reiseavstand. Dette er imidlertid ikke mulig å 
dokumentere.  FIN er enig med prosjektgruppen i at det ikke skal gjøres endring i modellen 
knyttet til reiseavstand. Begrunnelsen er den samme som for forskning. En korrigering av 
reisetid basert på skjønn gir Finnmarkssykehuset HF ufordelaktige endringer i rammen, som 
kan gå utover et likeverdig tilbud til pasientene. Finnmarkssykehuset HF mener at det ikke 
gjøres endring i modellen knyttet til reisetid. 
 
Tilbakemelding på den reviderte inntektsfordelingsmodellen 
 
Helse Nord RHF ber foretakene om en tilbakemelding på om modellen støtter opp om et 
likeverdig tilbud til pasientene.  
 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Modellen bygger på en forutsetning om at «pengene følger pasienten». Dermed vil 
inntektsfordelingen skje i henhold til pasientstrømmen. Finnmarkssykehuset HF vil peke på 
noen utfordringer som ikke håndteres godt nok i inntektsfordelingsmodellen: 
 
Endring i pasientstrømmer 
Finnmarkssykehuset HF er sårbar når det gjelder mobilitetskomponenten med hensyn til 
svingninger i pasientstrømmen fra år til år. I små lokalsykehus vil vakante 
spesialistlegestillinger kunne gi store utslag i fordeling av midler gjennom 
inntektsfordelingsmodellen. Et eksempel er det som har skjedd innenfor psykisk helsevern 
hvor store rekrutteringsutfordringer og vakante stillinger har medført et høyt trekk gjennom 
inntektsfordelingsmodellen på totalt 20 MNOK i 2019. Et slikt trekk medfører at foretaket må 
gjøre omorganisering av pasienttilbudet dersom dette skal håndteres innenfor ett budsjettår.  
FIN mener at større trekk eller tilførsler av midler bør innfases gradvis for eksempel over tre 
til fem år, noe som vil gi større forutsigbarhet i finansieringen av spesialisthelsetjenesten. 
 
Desentralisert tjeneste 
Gjennom en desentralisert spesialisthelsetjeneste gir Finnmarkssykehuset HF behandling der 
pasienten bor. De kommende årene vil tilbudet bli ytterligere desentralisert i gjennom 
etablering av økt tjenestetilbud i flere kommuner i Finnmark. På grunn av geografiske 
avstander er dette til det beste for pasienten, men gir FIN store ekstra kostnader i form av 
kostnader til bygg, utstyr og ambuleringskostnader for leger som ikke kompenseres i sin 
helhet, og heller ikke gjennom inntektsfordelingsmodellen. En desentralisering av tilbudet gir 
ikke flere funksjoner eller økt pasientbehandling i Finnmarkssykehuset HF, men gir en 
endring i behandlingssted internt i Finnmark. Dette er bra for pasienten men 
kostnadskrevende for FIN. Økte kostnader til desentral virksomhet må håndteres internt i 
foretaket. 
 
Spesialistene bruker mye tid på reise i forbindelse med ambulering, pga. store geografiske 
avstander mellom behandlingsstedene i Finnmark. Reisetiden i forbindelse med ambulering 
er tid som verken gir FIN inntektsgivende aktivitet eller pasientrelatert aktivitet. Spesialistene 
i FIN er fleksible og ambulerer over store geografiske avstander, men det koster å ha 
personell som ambulerer. Dette er noe som FIN mener kunne vært kompensert gjennom 
inntekstfordelingsmodellen eller på annen måte.  
 
Andre forhold i modellen som ønskes belyst av helseforetaket 
For Finnmarkssykehuset HF er det viktig at korrigering av rammen knyttet til MVA og 
pensjonskostnader, og eventuelt andre kostnader som svinger fra år til år, korrigeres i 
henhold til faktiske kostnader og ikke gjennom inntektsfordelingsmodellen. Bruk av 
inntektsfordelingsmodellen på MVA, pensjonskostnader og andre kostnader blir utfordrende 
fordi kostnadene svinger betydelig, og for et lite foretak vil dette måtte føre til endringer i 
tilbudet. Dette er også kostnader som er kjente, og som kan kompenseres utenfor modellen.  
 
Når det gjelder MVA er FIN trukket 14 MNOK mer gjennom inntektsfordelingsmodellen enn 
kompensasjonen utgjør.  
 
Pensjonskostnader svinger betydelig fra år til år. For 2019 får FIN et trekk i rammen på 19,6 
MNOK gjennom inntektsfordelingsmodellen, mens den reelle kostnaden bare går ned med 
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16,5 MNOK. Ergo trekkes FIN 3,1 MNOK mer i rammen enn reell kostnadsreduksjon på 
pensjon.  
 
Oppsummert 
FIN har store geografiske avstander og det er besluttet et svært kostnadskrevende desentralt 
tilbud til pasientene i Finnmark. Dette kompenseres ikke tilstrekkelig gjennom modellen. 
 
FIN mener MVA og pensjon bør holdes utenfor modellen og kostnadene bør kompenseres 
utenfor inntektsfordelingsmodellen. 
 
FIN er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan gjøres endring i enkeltelementer 
i modellen, slik det er gjort med forskning, og som Nordlandssykehuset HF nå foreslår for 
reiseavstand. En endring i modellen vil være metodisk feil. Endringen som tidligere er gjort på 
forskning må tilbakestilles. Finnmarkssykehuset HF mener at reisetid ikke skal korrigeres. 
 
FIN er på grunn av størrelsen på foretaket sårbar for endringer i pasientstrømmer, noe som 
gir uforholdsmessige store trekk/tilførsel av midler gjennom inntektsfordelingsmodellen fra 
et år til et annet. Dermed bør større trekk og tilførsler av midler innfases gradvis for eksempel 
over tre til fem år. En slik endring forutsetter at samme prinsipp legges til grunn i 
inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og rus i Helse Nord.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen Lill-Gunn Kivijervi 
Administrerende direktør Økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

9/2018 Beate Juliussen, 900 38 119 Hammerfest, 16.10.2018 
 
 
Saksnummer 76/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   24. oktober 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 15. oktober 2018 
2. Referat fra FAMU 15. oktober 2018 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. oktober 2018 
- Referat fra FAMU 15. oktober 2018 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 15.9.2018 kl. 09.00 – 10.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne Ikke møtt 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund x 

Espen Kummeneje NITO x 

Hanne K. Vang Fellesorganisasjonen x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger  

Marit Rakfjord Delta x 

Marte Figenschou-
Larsen 

Den norske jordmorforeningen Ikke møtt 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus, sak 61/2018 

Beate Juliussen Administrasjonssjef/referent 

Sigrid Jensen HR-rådgiver 

Jørgen Nilsen Klinikksjef prehospitale tjenester, eventueltsak 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

60/2018 Godkjenning innkalling og saksliste EHP 

 Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.  

 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

61/2018 Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved VPP Tana – oppfølging av 
styresak 40/2018. 

ILB 

 Klinikksjef psykisk helsevern og rus, Inger Lise Balandin innledet i saken.  
 
Statens helsetilsyn gjennomførte i 2017 og 2018 regionalt, landsomfattende tilsyn 
med helseforetakenes styring og ledelse av de voksenpsykiatriske poliklinikkene 
(VPP). Landsomfattende tilsyn innebærer at det samme tilsynet gjennomføres i et 
utvalg poliklinikker ved alle landets helseforetak. Tilsynet undersøkte om 
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helseforetaket har lagt til rette for at personer med psykisk lidelse og samtidig 
rusmiddelproblem får helhetlige, individuelt tilpassede og forsvarlige polikliniske 
tjenester i psykisk helsevern og berørte utredning, diagnostisering, behandling og 
avslutning av behandling. 
 
Følgende avvik ble gitt i tilsynet: 
Finnmarkssykehuset HF har ikke lagt til rette for samordnet og/eller integrert 
behandling av pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig rusproblematikk ved 
VPP Tana. 
 
Det har vært jobbet systematisk for å rette opp avviket, og avviket som ble påvist 
ved VPP Tana har resultert i flere forbedringstiltak på klinikknivå, samt at det er 
iverksatt tiltak for å rette opp i avvikene. Er i dialog med fylkesmannen rundt 
avvikene. Er viktig å ikke bare lukke avvikene, men også få implementert tiltakene.   
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
Ingen spørsmål i saken 
 
 

   

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

62/2018 Høringssvar - Revisjon av regional inntektsfordeling for somatikk LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  
 
I styresak 46/2017 Regional inntektsfordelingsmodellen for somatikk oppdatering 
i Helse Nord RHF ble det besluttet at det var et behov for å revidere 
inntektsfordelingsmodellen for somatikk i Helse Nord. 
 
Høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF skal si noe om den reviderte modellen 
støtter opp om:  
- Likeverdig tilbud til pasienter i Helse Nord 
- Samhandling mellom helseforetakene 
- Effektiv ressursbruk 
- Gjeldende funksjonsfordeling og tilbud så nært pasientens bosted som 
 mulig 
- Pasienttilbud av god kvalitet 
 
I tillegg skal høringssvaret si noe om innfasing av modellen, bruk av rullerende 
flerårig gjennomsnitt ved oppdatering av pasientmobilitet og kriterieverdier i 
modellen, samt andre forhold i modellen som ønskes belyst av Finnmarkssykehuset 
HF. 
 
Finnmarkssykehuset HF støtter forslag til revidert inntektsfordelingsmodell 
somatikk i Helse Nord RHF, med følgende innspill: 
• Finnmarkssykehuset HF mener at modellen ikke støtter opp om de store 
 kostnadene Finnmarkssykehuset HF har ved å ha et stort desentralisert 
 tilbud. Det er betydelige merkostnader ved å desentralisere 
 spesialisthelsetjenesten i somatikk i Finnmark, med bakgrunn i det 
 begrensede pasientgrunnlaget. 
• FIN er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan gjøres endring 
 i enkeltelementer i modellen, slik det er gjort med forskning. En endring i 
 modellen vil være metodisk feil. Endringen må tilbakestilles.  
• FIN er enig med prosjektgruppen i at det ikke skal gjøres endring i 
 modellen knyttet til reiseavstand. Begrunnelsen er den samme som for 
 forskning. På grunn av åpenbare feil i reiseavstanden er FIN enig i at 
 reisetid kan korrigeres basert på skjønn. 
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• Finnmarkssykehuset HF mener innfasing av MVA og pensjon bør tas ut av 
 modellen slik at disse kostnadene kompenseres i henhold til virkelige 
 kostnader. 
• Finnmarkssykehuset HF mener større trekk/tilførsler av midler innfases 
 gradvis for eksempel over tre år. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Kommer vi dårligere ut enn tidligere?  
- Godt skrevet svar, og viktig at det har kommet med at vi har mange 

lokalisasjoner og at det koster å drive desentralisert.  
- Det står at modellen støtter opp om likeverdig tilbud, mens det lengre ned 

står det annet.  
- Kunne vært interessant å vite hva det koster å utdanne helsepersonell i FIN 

kontra andre helseforetak. Koster det mer i FIN?  
 
Arbeidsgiver svarer:  

- FIN kommer positivt ut dersom forskningskomponenten tilbakestilles og at 
det i tillegg gjøres det en fordeling over flere år, samt en skjønnsmessig 
fordeling på reisekomponenten.  

- Likeverdig helsetilbud: Dette er rettet opp i oppdatert versjon.  
- Det er ikke gjort en beregning for hva det koster for å ha studenter i de 

ulike foretakene. Tar det med som et innspill.    
 
 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

63/2018 Virksomhetsrapport 9 2018 Finnmarkssykehuset HF LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Det økonomiske resultatet i september var +4,4 MNOK som er 2,4 MNOK bedre enn 
resultatkravet. Hittil i år er resultatavviket -18,6 MNOK i forhold til styringsmålet 
på +24 MNOK.  
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling.  

- Den gjennomsnittlige ventetiden for Finnmarkssykehuset HF er 56 dager 
pr. september.  BUP også under måltallet.  

- Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,5% i 2018 
mot 2% i 2017.   

- Det er en forbedring i epikrisetider i somatikken pr. september, selv om 
ikke måltallet på 100% nås.  

 
Tiltaksgjennomføringen er 34 % pr. september. Av planlagte tiltak på 68 MNOK er 
tiltak for 23,1 MNOK gjennomført. Tiltaksplanene er gjennomgått og realismen i, og 
effekt av tiltak er justert ned til 52,6 MNOK. Gjennomføringseffekten etter 
risikojustering er på 44 %. Justering av tiltaksplanene betyr at det må utarbeides 
ytterligere tiltak for å oppnå balanse i driften, spesielt innen psykisk helsevern og 
somatikken.  
 
Sykefraværet i august 2018 var 7,4%, dette er en reduksjon fra juli med 0,7%-
poeng. Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,4%, noe som er en nedgang på 0,6%-
poeng fra samme periode i 2017. Måltallet for sykefravær er 7,5%. 
 
Det er ingen endring i fremdriftsplaner for bygge- og utviklingsprosjektene siden 
siste rapportering. Usikkerhetsanalysen for Alta Nærsykehus viser en 
kostnadsøkning på 17 MNOK utover vedtatt ramme på 409,5 MNOK. Det anbefales 
å søke om å utløse 17 MNOK av P(85) rammen som er 465 MNOK.  
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Veldig godt jobbet av prosjektet. Holder oss innen rammen på P (85) og at 
tidsplanen følges.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Mye positivt i måleparametene. Vedrørende tiltakene på klinikknivå om 
sengestruktur i Hammerfest, er det drøftet med lokale tillitsvalgte?  

- Blir NKS bygget overtatt i dag?  
- Er kostnadene for fristbrudd inkludert?  
- Tillitsvalgt for Norsk psykologforening jobber med en sak vedrørende 

fristbrudd og orienterte arbeidsgiver om dette.   
- Det står under økonomi at fristbruddkostnader Helfo er engangskostnader. 

Blir det ingen fristbrudd til neste år?  
 
Arbeidsgiver svarer:  

- Tiltakene på klinikknivå vedrørende sengestruktur i Hammerfest er 
drøftet. 

- NKS bygg overtas denne uka. 
- Fristbruddkostnadene er tatt med. 
- Engangskostnader: ikke alle fristbruddkostnader forsvinner, men det er 

beregnet med at ca 50% reduksjon, så har ikke fjernet hele kostnaden.  
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64/2018 Eventuelt  

 Båtambulansen 
Det står i anbudet at båtambulansen skal styrkes. Hvordan kan båtambulansen 
styrkes når det i anbudet er satt krav om 25 knop i 75 cm bølgehøyde, ikke krav om 
båtens alder slik som for ambulansebiler, ikke krav om overlevelsesdrakter, ikke 
støyreduksjon, og en båt med mindre krav til sjøegenskaper.  
 
Svar:  
Det skal arrangeres en tilbyderkonferanse i morgen, den 16. oktober. Her vil det gis 
avklaringer rundt oppbyggingen av anbudet og prosessen videre. Dette er et anbud 
med forhandling. Det betyr at de som kommer med tilbud, vil bli innkalt til 
forhandlingsmøter hver for seg. Sikkerhetsutstyr vil være et tema i 
forhandlingsmøtene.  
 
Kravet om hastighet på 25 knop ved en bølgehøyde på inntil 75cm er ikke et krav til 
fartøyet som sådan, men et krav til marsjfart på nærmere angitt premisser. Kravet 
sier ikke noe om hvor høye bølger fartøyet må tåle for å kunne operere i det 
aktuelle farvannet. Fartøyets egenskaper for fartsområde 4 ivaretas av sertifikatet 
som må foreligge. 
 
Miljøutslipp er også et krav. Motor og drivverk kan ifølge kravspesifikasjon ikke 
være eldre enn fra 2011. Det er også et krav rundt vedlikeholds rate, slik at i 
anbudet vil en ny båt vil være å foretrekke fremfor en gammel båt. Disse 
elementene vil dekkes av forhandling med leverandørene.  
 

 

 
 
Møtet avsluttet kl. 09:45 
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Referat FAMU 15.10.2018 

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 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen Adm. dir. X 

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest Forfall 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Rita Jørgensen Klinikksjef Kirkenes – vara for 
Vivi Bech. 

X 

 

Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HMS-leder (referent) X 

Trude Øvergård Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

75/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 

EHP 

76/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet. 

EHP 

77/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
På møtet kom det innspill om følgende: 

- Ros til alle klinikker som har gjort det bra på alle 
kvalitetsmålinger.  

- Positiv utvikling i sykefraværet. Ekstra ros til klinikk Kirkenes der 
sykefraværet ikke har gått opp i en krevende tid.  

 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentarene som 
kom på møtet. 

EHP 

78/18 Sykefravær 
FAMU fikk en oppdatering på status for sykefraværet i foretaket. Den 
positive trenden fortsetter. Tallene for august viser et sykefravær på 
7,3%. Det er det laveste så langt i år.  
 
Særlig klinikk psykisk helsevern og rus hadde en stor nedgang i 
sykefraværet i august. I klinikk Hammerfest holder fraværet seg stabilt 
under nivået i 2017. Klinikk Kirkenes har hatt en positiv utvikling 
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sammenlignet med de første månedene i året. Klinikk prehospital har 
hatt en økning i sykefraværet utover året. SDE har fortsatt stabilt og lavt 
sykefravær. 
 
Innspill på møtet: 

- Klinikk psykisk helsevern og rus har fra september startet opp 
med ekstra oppfølging av ansatte med høyt sykefravær. Dette 
tiltaket kan bidra til å styrke den positive utviklingen klinikken 
viste i august. 

- Klinikk Kirkenes har etter innflytting i NKS ambisjoner om å bli 
enda bedre på sykefravær og andre kvalitetsindikatorer.  

- SDE har på ledermøte diskutert hvorfor klinikken har så lavt 
sykefravær. Blant annet systematisk arbeid med nærværplaner 
og oppfølging av ForBedring, samarbeid med tillitsvalgte, 
verneombud og ledelse, og tydelig ledelse er blant tiltakene som 
trekkes fram.  

- SDE får særlig skryt for arbeidet med å drifte to plasser i 
Kirkenes, uten at dette fører til økning i sykefraværet. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

79/18 Informasjon om arbeid med nye rutiner for vernerunder 
Vernetjenesten og personal og organisasjon har utarbeidet et forslag til 
nye rutiner for vernerunder. I forlaget ligger det en anbefaling om å gå 
fra en tradisjonell sjekkliste, til et risikobasert fokus. Det er utarbeidet 
forslag til mal for ROS-analyser på HMS som erstatning for dagens 
sjekkliste for vernerunder.  
 
I mal for ROS-analyser på HMS er flere tema som skal risikovurderes 
samlet. Malen bygger på foretakets mal for risikovurdering av 
beredskapsplaner.  
 
Resultatet av ROS-analysen HMS er anbefalt lagt i en felles HMS-
handlingsplan. Denne vil også inkludere handlingsplan for nærværsarbeid 
og ForBedring. Formålet er å se disse temaene i sammenheng. 
 
Utkastet er på høring i klinikkene. FAMU får rutinene til endelig 
behandling på møte 3. desember. 
 
Innspill: 

- FAMU er positiv til vinkling med fokus på ROS-analyser. 
- Positivt å samle nærværsplaner og ForBedring sammen med 

ROS-analyser for HMS. Dette vil gjøre arbeidet lettere og mer 
oversiktlig.  

- Viktig med opplæring for verneombudene. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

80/18 HMS-prisen 2018 
FAMU hadde en gjennomgang av retningslinjene for HMS-prisen og plan 
for gjennomføring av nominasjonsprosess. Informasjon om HMS-prisen 
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med oppfordring til å sende inn nominasjoner legges på intranett. FAMU 
behandler forslagene på møte 3. desember. 
 
Innspill på møtet: 

- Er kriteriene i retningslinjene for rettet mot at prisen skal gå til 
en leder? 

- Kriteriene er retningsgivende. En kandidat trenger ikke oppfylle 
alle kriterier.  

 
Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslått framdriftsplan. FAMU 
viderefører retningslinjene for HMS-prisen. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslått framdriftsplan. FAMU viderefører 
retningslinjene for HMS-prisen. 

81/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd stabsavdelingene 14.09.18 

Ingen kommentar.  
2. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 04.09.18 

Ingen kommentar. 
3. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 26.09.18 

I sak 44/2018 står det at referater fra Kvamråd skal lagres i 
ePhorte. Skal ikke referater også være tilgjengelig for de ansatte? 
Få ansatte har tilgang til ePhorte. Som svar til dette ble det sagt 
at det ene ikke utelukker det andre. Det har vært viktig å få på 
plass rutiner for å arkivere referater i arkivsystemet (ePhorte). 
Ledere har et ansvar for å videreformidle referater.  

 
Vedtak: FAMU tar orienteringssakene til orientering.  

EHP 

82/18 Eventuelt EHP 

83/18 Saker til neste møte (03.12.18) 
- Styresaker 
- HMS-prisen 
- Klima og miljø – informasjon om revisjon 
- Bruk av HMS-midler 2018 
- Status nærværsplaner 
- Nye rutiner vernerunde 
- Sak om overtid 
- Informasjon om ForBedring 2019 

EHP 
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