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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/729 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 23.04.2019 
 
Saksnummer 29/2019 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   29. og 30. april 2019 

Virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i mars. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3/2019 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret konstaterer at resultatprognosen er endret til -9,9 mill., det vil si et 
resultatavvik på -34 mill. Styret er ikke tilfreds med gjennomføring av tiltak og 
henviser til styrevedtak i styresak 30/2019 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset 
HF for perioden 2019 – 2027 og innspill til plan 2020-2023 til Helse Nord.    

3. Styret tar oppdatert likviditetsprognose for 2019 til etterretning, jfr. styresak 
83/2018.  
 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 3/2019 
3. ØBAK for februar  
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Virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato:  29. og 30. april 2019 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i mars 2019.  
 
Det økonomiske resultatet i mars var -9,9 mill. som er 12 mill. dårligere enn 
resultatkravet.  Hittil i år er resultatet -10,5 mill.- som er et avvik på -16,5 mill. fra 
resultatkravet. Aktivitetstallene viser en positiv utvikling i forhold til året før både i 
somatikken og i psykisk helsevern og rus (voksne) men ligger fortsatt etter plantall. 
Foretaket justerer resultatprognosen for 2019 til -9,9 mill. som er et resultatavvik på  
-33,9 mill. i forhold til resultatkrav på +24 mill.  
 
Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF i mars er innenfor rammen på kassekreditten. 
Prognosen viser at likviditetssituasjonen vil bli krevende i andre halvdel av 2019. 
 
Sykefraværet i februar 2019 var 9,2 % som er en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige 
måned. 

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

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid i somatikken er 51 dager, 9 dager bedre enn måltallet på 60 dager. Ventetiden i 
psykisk helsevern og rus for voksne er 50 dager, måltallet er på 45 dager.  Ventetiden i 
TSB var 31 dager, som er innenfor måltallet på 35 dager. Ventetiden i barne- og 
ungdomspsykiatrien er 60 dager, som er 20 dager over måltallet på 40 dager.  
 
Fristbrudd er 1,3 % som er høyere enn samme periode året før da fristbruddene var på 
0,9 %. Klinikk Hammerfest hadde 4 fristbrudd i mars, klinikk Kirkenes hadde 5 
fristbrudd og klinikk psykisk helsevern og rus hadde 10 fristbrudd i mars.  
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Aktivitet somatikk 
 

 
 
Aktiviteten i mars 2019 for somatikk viser at antall kontakter er høyere enn året før. 
DRG-poengene er høyere enn fjoråret, men er 16 DRG -poeng bak plantall. Det er en 
økning i aktiviteten i forhold til samme periode året før.  Finnmarkssykehuset HF har 
344 flere heldøgn, og 1 880 flere polikliniske konsultasjoner pr mars 2019 
sammenlignet med samme periode i 2018.   
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
Aktivitetstallene for Psykiske helsevern og rus er endret. Det har vært rapportert på 
både direkte og indirekte konsultasjoner. Det er kun direkte konsultasjoner som skal 
rapporteres og tallene er korrigert slik at det rapporteres riktig. 
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Voksenpsykiatrien 

Voksenpsykiatrien hadde lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall på antall 

liggedøgn. Det er negativ utvikling for antall utskrivninger i forhold til perioden i 2018, 

men et positivt avvik i forhold til plantall. Når det gjelder polikliniske konsultasjoner så 

er aktiviteten høyere enn samme periode i 2018, men voksenpsykiatri oppnår ikke 

plantallet pr. mars. 

 

Barne- og ungdomspsykiatrien 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde høyere aktivitet pr. mars enn fjoråret på antall 

liggedøgn og polikliniske konsultasjoner, men oppnår samtidig ikke plantall. Det er en 

negativ utvikling på antall utskrivninger. 

 

Rus 

Rus har lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall på antall liggedøgn. Polikliniske 

konsultasjoner viser en liten økning pr. mars sett i forhold til samme periode i 2018, 

men aktiviteten er fortsatt under plantallet. Når det gjelder antall utskrivninger er det 

marginal negativ endring sett i forhold til samme periode i fjor, samt at aktiviteten er 

bak plantall. 

 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultat på -9,9 mill. i mars. Dette skyldes en 
kombinasjon av innleie, høye gjestepasientkostnader og dyre medikamenter.  
 
Likviditet 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert likviditetsprognosen med regnskapstall for mars, 
jfr. styrevedtak i sak 83/2018 Virksomhetsrapport 11-2018. Likviditetssituasjonen er 
håndterbar innenfor rammen av kassekreditten i første halvår. Dette forutsetter at 
klinisk virksomhet drifter innenfor sine rammer.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet for februar ble 9,2 %. Alle klinikker har økt sykefravær, men klinikk 
Prehospitale tjenester ligger under måltallet på 7,5.  
 
Bygge- og utviklingsprosjekter 
Bygge- og utviklingsprosjektene er i henhold til fremdrift og økonomi.  

4. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 
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6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 23. april 2019, og i FAMU 
samme dato. 

7. Direktørens vurdering  
Finnmarkssykehuset HF har et negativ resultatavvik også i mars 2019. Alle klinikker 
utenom Service, drift og eiendom, har negativt resultatavvik i mars. Det er for lav 
gjennomføringsgrad på vedtatte tiltak. Prognosen for årsresultatet er derfor justert. 
Tiltakene er gjennomgått og effekten er justert ned. Klinikksjefene har risikojustert 
tiltakene og har vurderer effekten til totalt 43,7 mill. i 2019. Dersom disse tiltakene 
gjennomføres som planlagt vil resultatavviket bli -34 mill. Det er igangsatt arbeid i alle 
klinikkene for å gå gjennom driften og kartlegge nye tiltak. Det er nødvendig med 
korrigerende tiltak som gir langsiktig effekt.  
 
Når det gjelder ventetid har somatikken lavere ventetid enn måltall. Psykisk helsevern 
når imidlertid ikke de nye måltallene for ventetider, bortsett fra TSB som hadde ventetid 
på 31dager som er lavere enn måltallet på 35 dager.  Ventetiden i BUP var 60 dager, som 
er 20 dager over måltallet. Klinikkene arbeider med tiltaksplaner for å oppnå målene for 
ventetid i 2019. Fristen for disse tiltaksplanene er fastsatt i Oppdragsdokumentet 2019 
til andre tertial. Fristbruddene viser en liten økning, og andel fristbrudd var 1,3% i mars 
mot 0,9% samme periode året før. 
 
 
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 3/2019 
2. ØBAK for mars 
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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i mars 2019. Det økonomiske resultatet 
viser et negativt avvik på -9,9 mill.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF var 51 dager i mars, som er innenfor kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 1,3 %, som er over måltallet på 0 %.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 9,2 % i februar. Det er en økning på 0,4 
prosentpoeng fra forrige måned.  

Psykisk helsevern og rus har hatt en økning i aktiviteten på 6,6 % pr. mars sammenlignet med 
samme periode i fjor. Somatikken har hatt en økning på 11,9 % i samme periode.  

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) mars 51 -2 -1

Fristbrudd mars 1,3 % +0,6 p.p. +0,4 p.p.

Andel passert planlagt tid 12,6 % -0,3 p.p. +1,0 p.p.

Aktivitet - somatikk mars 2019  Endring fra i fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 22 357                             +2 288                  -698                            

Aktivitetsvekst PHR mars 2019  Endring fra i fjor  Avvik fra plan 

Prosent -5,36 % 6,58 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

mars 2019 -10,0 -12,0

Hitti l  i  år -10,5 -16,5

Prognose 2019 -10                                    -41,9

Tiltak  2019 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 77 880 50 712 6 846

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

mars 2019 TNOK 250 000 117 918 -1 590                        

Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell mar. 2019 HiÅ

Endring heltid fra 

samme mnd. i fjor

Andel heltidsantatte sykepleiere (>1 % sammenlignet med 2018) 31,0 % 30,7 % 1,4 %

Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell mar. 2019 Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Andel helsefagarbeidere (samlet >5 % innen 2021) 3,0 % 0,1 % 0,2 %

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) feb. 2019 HiÅ Snitt i fjor

Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 9,2 % 9,0 % 8,4 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre 

helhetlige pasientforløp mars 2019 Hiå

Meldt fra kommune 12                                     36                          

Meldt fra spes.h.tj. 1                                       3                            

Legemiddelsamstemming (> 90 %) 17 % 20 %

Sikre god pasient- og brukermedvirkning mars 2019 Hiå Antall i fjor

Antall  publisert behandlingsbeskrivelser (> 150 i 2019) 17                                     27                          168                             

Ad-hoc anskaffelser mars 2019 HiÅ Antall i fjor

Antall  (< 25) 1 1 6
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset HF har som internt mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i 
somatikken skal være under 55 dager. De nasjonale måltallene i 2019 er at ventetiden i 
somatikken skal være under 60 dager, voksen psykiatrien (VOP) under 45 dager, barn- og 
ungdomspsykiatri (BUP) under 40 dager og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
under 35 dager. Gjennomsnittlig ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller 
behandling.  
 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Finnmarkssykehuset HF hadde en gjennomsnittlig ventetid på 51 dager i mars. Til 
sammenligning var ventetiden 52 dager i mars 2018, mens gjennomsnittlig ventetid for 2018 
var på 54 dager. Nasjonalt måltall er 60 dager, mens Finnmarkssykehuset HF har satt et 
internt måltall på 55 dager for 2019. 
 
 
 

 
Kilde: VA 

I somatisk virksomhet var ventetiden 51 dager i mars. Det er innenfor nasjonalt måltall på 60 
dager, samt 4 dager under internt måltall på 55 dager.  

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

2018 57 58 52 57 56 56 52 59 57 55 47 56

2019 57 54 51 - - - - - - - - -

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

  40

  45

  50

  55

  60

  65
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Somatikk: ventetid antall dager

2018

2019

Mål



 

 

3 

 

 
Kilde: VA 

Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 50 dager i mars, dette er høyere enn måltallet på 
45 dager. Ventetiden viser en økning fra forrige måned, og er også høyere enn samme periode 
året før.  
 
 
 

 
Kilde: VA 

Ventetiden for rusbehandling var 31 dager i mars, som er 4 dager under målet om å gi et 
tilbud innen 35 dager. Til sammenligning var ventetiden i mars 2018 på 41 dager for rus.  
 

Voksne 2018 44 54 46 49 48 44 34 48 36 39 45 41

Voksne 2019 51 48 50 - - - - - - - - -

Mål VOP 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

 -
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2018

Voksne 2019

Mål VOP

Rus 2018 44 31 41 37 41 56 52 60 53 39 52 62

Rus 2019 44 47 31 - - - - - - - - -

Mål TSB 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

 -
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TSB: ventetid antall dager

Rus 2018

Rus 2019

Mål TSB
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Kilde: VA 

Ventetiden for psykisk helsevern barn- og unge var 60 dager i mars, som er 20 dager over 
målet om å gi et tilbud innen 40 dager. Til sammenligning var ventetiden i mars 2018 på 44 
dager for psykisk helsevern barn- og unge. 
 

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 1,3 % i mars. Til sammenligning var andelen 0,9 % i mars 
2018. Helse Nord har et gjennomsnitt pr februar 2019 på 1,6 %. Nasjonalt er snittet pr 
februar på 2,1 %. Finnmarkssykehuset HF har høyere andel fristbrudd enn målet, men ligger 
bedre an sammenlignet med Helse Nord og landet for øvrig. 
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Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 4 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 5 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 10 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus. 
  
Av antall fristbrudd pasienter innen psykisk helsevern og rus som ble sendt til HELFO høsten 
2017 er 2 pasienter utskrevet fra februar til mars.  

 
Kilde: Tall innrapportert fra HELFO 

 

Epikrisetider  
Finnmarkssykehuset HF har som mål at 100% av epikrisene etter innleggelse skal være sendt 
innen 7 dager. Når det gjelder sammedagsepikrise (1 dag) er målet i somatikken at 70 % skal 
sendes innen 1 dag, mens psykisk helsevern og rus har måltall på 50 % på 
sammedagsepikriser.  

 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Ingen av klinikkene har innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 7 dager 
eller henholdsvis 70 % i somatikken og 50 % innen psykisk helsevern og rus innen 1 dag i 
mars.  

 Juli Aug. Sept. Okt Nov Des Jan Feb Mar

Antall fristbruddpasienter 71 68 66 62 60 60 58 57 55
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Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 81 % av epikrisene innen 7 dager og 40 % av 
epikrisene innen 1 dag i mars. Det er en lavere epikrisetid sammenlignet med snittet for 2018. 
Klinikk Psykisk helsevern og rus har en økning i andel epikriser både innen 7 dager og 1 dag 
sammenlignet med snittet for 2018.  

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

Aktivitetstallene for psykiske helsevern og rus er endret. Det har vært planlagt og rapportert 
på både direkte og indirekte konsultasjoner. Det riktige er å planlegge og rapportere på 
direkte konsultasjoner. Plantall og aktivitetstall er korrigert slik at det rapporteres riktig. 

Tabellen under viser endringen hittil i år 2018 mot hittil i år 2019.  

 

Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år har somatikken en økning i poliklinisk aktivitet sett mot fjoråret med 11,9 %. 
Summert for psykisk helsevern og rus er det en økning i poliklinisk aktivitet fra samme 
periode i 2018 på 6,6 %. Det er TSB og VPP som har størst positiv endring fra samme periode i 
2018, mens BUP har en liten økning.  

År

7 dager 1 dag 7 dager 1 dag

Måned Snitt 2018 Snitt 2018 Mars MarsDesember

Finnmarkssykehuset 89 % 42 % 81 % 40 %

Klinikk Hammerfest 89 % 43 % 87 % 41 %

Klinikk Kirkenes 92 % 46 % 88 % 44 %

Måltall somatikk 100 % 80 % 100 % 70 %

Psykisk helsevern og rus 73 % 21 % 75 % 25 %

Måltall PHR 100 % 80 % 100 % 50 %

2018 2019

mar.18 mar.19 hittil 2018 hittil 2019
Endring fra i 

fjor hittil

Somatikk 4 856             6 055             15 948           17 853           11,9 %

VPP 1 440             1 791             4 577             5 017             9,6 %

BUP 828                 881                 2 459             2 470             0,4 %

TSB 71                   82                   212                 238                 12,3 %

SUM PHR 2 339             2 754             7 248             7 725             6,6 %

Somatikk 83,1               97,8               259,1             280,0             8,1 %

VPP 17,6               17,3               48,3               50,4               4,3 %

BUP 8,0                  7,0                  23,6               21,1               -10,6 %

TSB 2,9                  1,9                  6,9                  6,3                  -8,7 %

SUM PHR 28,5               26,2               78,8               77,8               -1,3 %

Somatikk 52 51                   56                   54                   -3,0 %

SUM PHR 45 50                   46                   50                   8,7 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid



 

 

7 

 

Kostnadsøkningen hittil i år er høyere innen somatikken enn for psykisk helsevern og rus. I 
psykisk helsevern og rus er kostnadene redusert med 1,3 %, mens somatikken har en økning 
på 8,1 %.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 50 dager 
for mars 2019 mot 51 dager i somatikken. Psykisk helsevern og rus har økt ventetiden med 
8,7 % sammenlignet med samme periode i 2018. Somatikken har en reduksjon på -3 % hittil i 
år mot samme periode i fjor.   

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

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Aktiviteten pr. mars 2019 for somatikk viser at antall kontakter og antall DRG-poeng er 
høyere enn året før, men bak plantall. Begge de somatiske klinikkene har aktivitetsøkning pr. 
mars sett i forhold til samme periode i 2018, og økningen er størst i Kirkenes. 
Finnmarkssykehuset HF har 344 flere heldøgn, og 1880 flere polikliniske konsultasjoner pr 
mars 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. I forhold til plantall ligger foretaket 
etter med -636 polikliniske konsultasjoner samt -144 dagopphold innlagte.  

 

DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk totalt for 
Finnmarkssykehuset HF i forhold til plantall og fjoråret.  
 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 22 357 +2 288 -698

Totalt antall  opphold somatikk 4 534 +408 -62

Herav:

Dagopphold polikl inikk 1 176 +131 +45

Dagopphold innlagte 399 -67 -144

Heldøgnsopphold innlagte 2 959 +344 +37

Polikl iniske konsultasjoner 17 823 +1 880 -636

DRG poeng totalt 3 806 +285 -16

Herav:

DRG poeng dag/døgn 3 039 +190 +93

DRG poeng polikl inikk 721 +49 -155
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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 mars 2019 er høyere enn samme periode i fjor. 
Kirkenes ligger 0,45 poeng høyere i mars 2019 sammenlignet med samme periode i fjor, og 
Hammerfest ligger 0,18 poeng høyere enn samme periode i fjor. I mars er det totalt produsert 
2,56 poeng pr månedsverk. Kirkenes har produsert 2,44 poeng og Hammerfest har produsert 
2,64 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 
Plan- og aktivitetstall for Psykiske helsevern og rus er endret. Det har vært planlagt og 
rapportert på både direkte og indirekte konsultasjoner. Det riktig er å planlegge og 
rapportere på direkte konsultasjoner. Tallen er derfor korrigert slik at det rapporteres riktig. 

 

 
Kilde: VA 

Klinikken har summert færre liggedøgn pr. mars enn både fjoråret og plantall. Når det gjelder 
polikliniske konsultasjoner så er det en positiv utvikling sammenlignet med samme periode i 
2018, men klinikken når ikke plantallene. Antall utskrivninger har negativ utvikling for 
klinikken for sammenlignbar periode i 2018. 

 

Voksenpsykiatrien 

Voksenpsykiatrien hadde lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall på antall liggedøgn. Det 
er negativ utvikling for antall utskrivninger i forhold til perioden i 2018, men et positivt avvik 
i forhold til plantall. Når det gjelder polikliniske konsultasjoner så er aktiviteten høyere enn 
samme periode i 2018, men VOP oppnår ikke plantallet pr. mars. 

Barne- og ungdomspsykiatrien 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde høyere aktivitet pr. mars enn fjoråret på antall 
liggedøgn og polikliniske konsultasjoner, men oppnår samtidig ikke plantall. Det er en negativ 
utvikling på antall utskrivninger.  

Rus 

Rus har lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall på antall liggedøgn. Polikliniske 
konsultasjoner viser en liten økning pr. mars sett i forhold til samme periode i 2018, men 
aktiviteten er fortsatt under plantallet. Når det gjelder antall utskrivninger er det marginal 
negativ endring sett i forhold til samme periode i fjor, samt at aktiviteten er bak plantall. 

  

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall  utskrivninger PHV 182 -8 +12

Antall  l iggedøgn PHV 1 381 -183 -1 338

Antall  polikliniske konsultasjoner PHV 5 017 +440 -257

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall  utskrivninger BUP 11 -3 -4

Antall  l iggedøgn BUP 475 +24 -253

Antall  polikliniske konsultasjoner BUP 2 470 +11 -1 144

Rusomsorg: 

Antall  utskrivninger Rusomsorg 22 -1 -5

Antall  l iggedøgn Rusomsorg 534 -165 -537

Antall  polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 238 +26 -118
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF fikk et resultat på -9,9 mill. i mars (avrundet til -10). Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -12,0 mill. i mars. Inntektene er 0,1 
mill. over budsjett. Driftskostnader eks. finans er 14,0 mill. over budsjett. I mars er 
lønnskostnadene marginalt over budsjett. Kostnader til innleie av arbeidskraft viser et 
overforbruk på 5,5 mill. Kjøp av helsetjenester og varekostnader knyttet til aktivitet viser 
også et overforbruk i mars. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på -13,9 mill., 
mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,9 mill. i mars.  

Finnmarkssykehuset HF har et internt resultatkrav på +2,6 mill. hver måned i 2019, noe som 
betyr et negativt avvik på 12,6 mill. målt mot internt resultatkrav. 

 

Hittil i år er resultatet -10,5 mill. som er et avvik på -16,5 mill. i forhold til resultatkravet. ISF-
inntekten er lavere enn budsjettert som følge av lavere poliklinisk aktivitet enn planlagt. I 
tillegg viser lønnskostnadene og spesielt innleie av arbeidskraft vesentlige overforbruk. 
Overforbruk på varekostnaden knytter seg i all hovedsak til pasienter som ble sendt til Helfo 
høsten 2017. 

 

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

Endring 

fra i fjor

Ba s is ramme 127,3 127,3 +0,0 394,7 394,7 +0,0 391,2 +3,5

ISF inntekter 39,4 39,0 +0,4 108,4 111,5 -3,1 96,1 +12,3

Gjestepa s ientinntekter 0,6 0,6 +0,0 1,7 1,7 +0,0 1,9 -0,1

Øvrige dri fts inntekter 12,3 12,6 -0,3 36,7 37,5 -0,8 32,8 +3,9

Sum driftsinntekter 179,6 179,5 +0,1 541,5 545,4 -3,9 522,0 +19,6

Kjøp av hels etjenester 16,0 11,2 -4,8 38,6 33,6 -5,0 40,7 +2,1

Va rekos tnader knyttet ti l  aktivi tet 14,8 12,8 -2,0 40,6 36,8 -3,8 39,4 -1,2

Innleid arbeidskraft 6,2 0,7 -5,5 14,3 1,9 -12,4 7,5 -6,8

Lønnskostnader 103,0 102,7 -0,3 312,3 309,2 -3,1 308,1 -4,6

Avs krivninger og neds krivninger 9,1 9,1 +0,0 27,0 27,3 +0,3 10,7 -16,2

Andre dri fts kos tnader 38,6 37,2 -1,4 113,5 119,2 +5,7 106,4 -7,1

Sum driftskostnader 187,7 173,7 -14,0 546,3 528,0 -18,3 512,8 -33,8

Driftsresultat -8,1 5,8 -13,9 -4,8 17,5 -22,3 9,2 -14,0

Finans resul tat -1,9 -3,8 +1,9 -5,7 -11,5 +5,8 -3,7 -2,0

Ordinært resultat -10,0 2,0 -12,0 -10,5 6,0 -16,5 5,5 -16,0

Hittil i fjormars Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

I mars er det negative avvik for alle nivåer, bortsett fra Service, Drift og Eiendom 
 
Avviket i klinikk psykisk helsevern og rus skyldes i hovedsak lavere poliklinisk aktivitet enn 
planlagt, fortsatt høye kostnader knyttet til fristbruddpasienter, samt innleie av leger og annet 
helsepersonell. Avviket i klinikk Kirkenes skyldes høyere lønnskostnader og innleie enn 
budsjettert. I tillegg hadde klinikk Kirkenes negative avvik på medikamenter og medisinske 
forbruksvarer. Klinikk Hammerfest hadde i mars negativt avvik på innleie fra byrå. 
Avviket på TNF hemmere skyldes høyere kostnader på biologiske legemidler enn budsjettert i 
mars. Pasientreiser har negative avvik i mars som skyldes høyere pasienttransportkostnader i 
forhold til egne transportmidler og drosje samt for oppholdsutgifter. Det er også økte 
gjestepasientkostnader for kjøp av tjenester fra andre regioner. 

Prognose 
Finnmarkssykehuset HF har for 2019 et resultatkrav fra Helse Nord på + 24 mill. Styret i 
Finnmarkssykehuset HF har vedtatt et internt resultatkrav på + 32 mill. Prognosen er vurdert 
på ny pr. mars 2019, og dersom Finnmarkssykehuset drifter med samme styringsfart som pr. 
mars, så vil prognosen bety negativt netto resultat på -9,9 mill. ved utgangen av året.  

 

I tabellen ovenfor viser prognosen et negativt avvik på 41,9 mill., målt opp mot internt 
resultatkrav på +32 mill. Avviket er -33,9 mill. målt mot resultatkravet fra Helse Nord på +24 
mill.  

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader -267 +14 607 +33 723

Gjestepasientkostnader -1 118 -2 018 -6 600

TNF Hemmere -1 213 -4 223 -6 408

Pasientreiser -1 116 -2 660 -2 191

Klinikk Psykisk helsevern og rus -2 436 -7 179 -2 185

Klinikk Hammerfest -2 349 -4 405 -8 771

Klinikk Kirkenes -3 599 -7 491 -7 437

Klinikk Prehospital -350 -1 076 +301

Klinikk Service, Drift og Eiendom +475 -2 071 -983

Sum -11 973 -16 516 -551

Klinikk/senter Tall  i MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr mars 

2019

Stab med felleskostnader +0,0 +5,7

Senter for Drift og Eiendom -4,5 -2,1

Klinikk Hammerfest -9,4 -4,4

Klinikk Kirkenes -13,0 -7,5

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -1,1

Klinikk Psykisk helsevern og rus -15,0 -7,2

Prognose avvik fra budsjett -41,9 -16,5

Budsjettert resultat HN 2019 +24,0

Budsjettert resultat FIN 2019 +32,0

Prognose netto resultat -9,9
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Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet pr. februar 2019. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 84/2018 Budsjett 2019, inkludert 
investeringsbudsjett 2019-2026.  
 
Finnmarkssykehuset HF har risikojustert tiltaksarbeidet for 2019, og dermed nedjustert 
budsjettet til 50,7 mill. Pr. mars er det realisert tiltak for 6,8 mill., som utgjør 13,4 % av 
risikojustert budsjett for tiltakene på 50,7 mill. Effekt av tiltakene i mars er på 2,5 mill.  
 

 

 
Klinikk Hammerfest har en måloppnåelse på 53 % av tiltakene i mars. Dette på bakgrunn av at 
tiltakene er nedjustert.  
Klinikk Kirkenes har 76,2 % og klinikk psykisk helsevern og rus har 80,9 % effekt på 
risikojusterte tiltak i mars. 
 

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

Styret vedtok i styresak 83/2018 virksomhetsrapport 11 forsterket fokus på framskrivning og 
overvåking av likviditetssituasjonen i virksomhetsrapporteringen. Under vises oppdatert 
likviditetsprognose for 2019.  

 

 

Risiko for at ti ltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2019

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

ti ltak hitti l  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 77 880        17 450        1 866          11 %

2 - Lav sannsynlighet -              22 360        3 367          15 %

3 - Middels sannsynlighet -              10 860        1 492          14 %

4 - Høy sannsynlighet -              42                -              0 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2019 -              -              121             

Sum Finnmarkssykehuset 77 880        50 712        6 846          13 %
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Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2019 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader mars. Faktisk forbruk viser at det er brukt 132 mill. av 
kassakreditten i mars. Prognosen viser at Finnmarkssykehuset HF ved utgangen av året vil ha 
en saldo på -307,6 mill. på konto, noe som er en forbedring fra prognosen pr. februar med 
24,4 mill. Årsaken til dette er økning av midler fra Helse Nord samt reduksjon i 
pensjonsutbetalinger. Dermed vil Finnmarkssykehuset HF bruke 57,6 mill. mer enn hva 
foretaket har i kassakredittramme. Foretaket er i en utfordrende likviditetssituasjon som 
følge av rettslig prosess med entreprenør i nye Kirkenes sykehus. Så lenge dette ikke er 
avklart er dette en av faktorene som er med på å utfordre foretaket sin likviditet. 

Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen nedenfor viser er likviditeten 117,9 mill. pr. mars, som er en reduksjon i likviditet på 
1,6 mill. fra forrige måned.  

 

 

 

 

Investeringer 

 

 
Det er i styresak 84/2018 Budsjett 2019, inkludert investeringsbudsjett 2019-2026 vedtatt et 
investeringsbudsjett på 301,5 mill. for 2019.  
 
Finnmarkssykehuset HF har investert for 89,9 mill. pr. mars. Klinikk Alta utgjør 47,6 mill. av 
dette, Nye Hammerfest sykehus 13,4 mill., mens Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 
utgjør 13,6 mill.  

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 49 863                    -                  30 252                       13 601                                      7 000             -              63 464                          37 252           23 651          37 %

Klinikk Alta 268 187                 -                  44 813                       47 595                                      126 500 -              315 782 171 313         123 718        28 %

Hammerfest nye sykehus 10 533                    -                  -10 533                      13 417                                      110 000        -              23 950                          99 467           86 050          13 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 20 134                    -                  4 972                          2 191                                         15 000          -              22 324                          19 972           17 781          11 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 26 035                    -                  6 433                          5 514                                         32 000          -              29 173                          38 433           32 919          14 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                          -                  -2 396                        -                                             11 000          -              -                                8 604             8 604             0 %
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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 12 over plantall i mars 2019 og 7 månedsverk 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 2019, snitt 2019 og snitt 2018. 

 

2018

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

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 104 106 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104           100            

Plantall Adm. 98 100 99 100 100 101 106 104 101 101 101 100 101           98               

Hammerfest 516 522 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519           525            

Plantall Hammerfest 510 520 517 517 517 526 550 540 525 522 526 521 524           514            

Kirkenes 360 364 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363           1 469         

Plantall Kirkenes 343 350 348 348 348 353 370 363 353 351 354 351 353           347            

PHR 289 305 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291           300            

Plantall PHR 315 321 319 319 319 324 339 333 324 322 324 322 323           313            

Prehospital 241 240 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240           247            

Plantall Prehospital 228 233 231 232 232 235 246 242 235 234 235 233 235           236            

SDE 113 115 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114           120            

Plantall SDE 104 106 105 105 105 107 112 110 107 106 107 106 107           109            

2019
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Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset HF ligger under plantall etter korreksjon for registrerte refusjoner og 
innleie i mars. Samme periode året før er i balanse i forhold til plantall. Månedsverkene og 
plantallene i denne analysen gjenspeiler ikke alle lønnskostnadene i regnskapet, da faktiske 
månedsverk og plantallene er basert på lønnskostnader som generere timer og dermed er det 
mange lønnsarter som ikke blir omregnet til månedsverk som for eksempel de aller fleste 
tilleggene som individuelle tillegg, vaktlønn, feriepenger, pensjon, med mer.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 19,52 % i mars. Dette er 0,32 % høyere enn forrige måned og andel 
deltidsansatte er 1,12 % høyere enn samme periode i fjor.  
 
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 mars er at 327 personer er registrert med 
stillingsprosent under 100 %. Av disse er det 58 som har registrert ønsket eller uønsket 
deltid, altså en registreringsandel på 18 %. Det er 19 ansatte som har registrert uønsket 
deltid. Her har 4 midlertidig fått økt til ønsket stillingsprosent. For ønsket deltid er 39 ansatte 
registrert.  

Mars 2019

Gj. snitt hittil i 

år 2019 pr. mnd Mars 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 619                      1 643                      1 605                       1 617                      

Faste månedsverk 1 443                      1 437                      1 451                       1 446                      

Variable månedsverk 188                          194                         202                           189                          

Brutto månedsverk 1 631                      1 631                      1 653                       1 635                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -104                        -94                          -77                           -73                          

Innleie fra byrå 73                            54                           28                             32                            

Netto månedsverk 1 600                      1 592                      1 604                       1 594                      

Differanse -20                          -51                          -0                              -23                          
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Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andelen midlertidig ansatte for mars er på 
13,89 %, dette er 2,01 % lavere enn mars i fjor.  

Sykefravær 

 
Kilde: VA 

Sykefraværet for februar 2019 er på 9,2 %, som er over måltall på 7,5 % og en økning på 0,4 
prosentpoeng fra januar måned. Alle klinikker har en økning i sykefravær fra forrige måned, 
bortsett fra PHR som er på samme nivå. Klinikk Prehospitale tjenester ligger under måltallet 
på 7,5 %, med 7,1 % sykefravær i februar. 
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Andel sykepleiere 

 
Kilde: VA 

Andel fast heltid sykepleiere skal øke med 1 prosentpoeng i 2019 sammenlignet med 2018. 
Pr. mars 2019 har andelen økt med 0,67 prosentpoeng. 

Andel Helsefagarbeidere 

 
Kilde: VA 

Andelen helsefagarbeidere skal øke til 5 % innen år 2021. Andelen ved Finnmarkssykehuset 
HF ligger på 3 % pr. mars 2019. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng pr. mars mot 
samme periode i fjor. 
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Bygge- og utviklingsprosjekter  
Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 

Fremdrift: 

 Gjennomgang timeomfang og kvalitet på leveransen fra Rambøll planlagt uke 46, 
gjennomført 11. mars 

 Kvalitetssikring av fysisk montasje på byggeplass gjennomført uke10 av Sykehusbygg  
 Oppfølging og kvalitetssikring av funksjonsbeskrivelser, FDV dokumentasjon og 

sjekklister 
 Oppfølging av grensesnitt mot Alta Omsorgssenter 
 Endelig utomhusplan sendt Alta kommune 
 Oppfølging av endringer i ambulansestasjonen 

 
Produksjon byggeplass siste periode (mars 2019): 

 Komplettering lås og beslag 
 Komplettering RØR 
 Komplettering VENT 
 Egentester og interne ferdigbefaringer 
 Lukking av avvik StreamBIM 
 Innvendige arbeider gangbro 
 Bygningsmessige og tekniske arbeiderer i Operasjon  
 Montasje røntgen (BH) 
 Hulldekker og yttervegger ambulansestasjon 

Fremdrift er i henhold til plan. Overtakelse av bygget er satt til 17.10.2019. Oppstart med 
pasienter er 1. november 2019. Fremdrift i forbindelse med systematisk ferdigstillelse, 
opplæring og brukerinvolvering avklares 2.mai. 
 
Økonomi: Ytre ramme for prosjektet er 453,5 millioner inkludert CT/MR og 
ambulansestasjon. Det er påløpt 324,8 millioner. 
 
Risiko: 
 Grensesnitt mellom prosjektorganisasjonen og brukerorganisasjon vedrørende opplæring 

og sikkerhet før klinisk drift.  
 Merforbruk Rambøll ift forventet økonomisk ramme.   
 Ibruktagelse av bygget, bruker ønsker tidligere brukstillatelse enn prosjektet kan garantere. 
 Tidspunkt for ombygging i eksisterende bygg, tidspunktet avhenger av testregimet i 

nybygget og utfallet av testene. 

HMS: 

 Bemanning på byggeplass i perioden: 39 stk. 
 Antall Firma på plassen: 11stk, inkl. totalentreprenøren.  
 Bemanning på byggeplass neste periode: 35stk i snitt per uke  
 Det gås ukentlige vernerunder. SJA gjennomføres i hht planer.  
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Kvalitet  

 

  
Denne 
perioden 

Akkumulert 

KS avvik 0 88 

KS avvik lukket 14 82 
 

Miljø 
Avfallsrapport fra Totalentreprenøren viser akkumulert sorteringsgrad på 85,6 % hittil. For 
perioden var den på 86,6%. Det er ikke rapportert om spesialavfall.  
 
Samisk helsepark – gjennomføringsfasen 
 
Fremdrift i henhold til plan.  
 
Ferdigstillelse: Sluttdato med Totalentreprenør er 19. august 2018. Totalentreprenør 
rapporterer at de ligger på oppsatt plan og har dermed tatt inn tidligere forsinkelser. 
Endringer i prosjektet kan medføre forskyvning av overtakelsesdato til ca. 1. oktober. 
 
Montering og testing av eget utstyr starter deretter og vil pågå ca. 4 uker. 
Innflytting kan påregnes medio Q4 2019. 
 
Økonomi: Prognosen viser at prosjektet er innenfor vedtatte rammer. Rammen er 57 
millioner. 
 

Nye Hammerfest sykehus - forprosjektfasen 

Fremdrift:  

 Den totale prosjektkostnaden ligger nå innenfor budsjettrammene, bekreftet av 
entreprenør 

 Oppstart formalia mellom UiT, HK og FIN HF angående arealfordeling, sambruksareal, 
driftsforutsetninger og fordeling av kostnader for forprosjekt- og reguleringsarbeidet 
(opprinnelig frist: jan/feb). Aktiviteten blir faseforskjøvet sett i lys av arbeidet med 
arealreduksjonene  

  
Denne 

perioden 
Akkumulert 

Antall SJA 1 39 

Antall RUH 14 204 
Antall 
fraværsskader 

1 1 

Antall 
fraværsskader 
m/sykmelding 

0 0 
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 Brukermedvirkningsmøter ift funksjonsprosjekt gjennomført uke 10 og uke 
14 (faseforskjøvet pga arbeidet med arealreduksjonene) 

 Alle brukerinnspill er behandlet og tilpasset innenfor funksjons- og 
arealrammene 

 Utarbeide ny framdriftsplan koordinert mellom prosjekteringsgruppen og 
brukergruppene 

 Innplassering av fotavtrykket til bygget og høydefastsetting er forsøkt 
koordinert opp imot Hammerfest Parkering, Hammerfest Energi og 
reguleringsmyndigheten. Møte er avtalt for gjennomgang 

 Forprosjekt fra Hammerfest Energi er gjennomgått påny som underlag for en revidert 
prising og eventuell senere forhandling. Frist uke 17 

 Reguleringsarbeidene pågår med utgangspunkt i skisser pr 12.12.18. Nytt møte avholdes 
med Hammerfest kommune, Statens vegvesen og berørte parter 04.04.19. 

 Innlegging av rom og utstyr i dRofus (romdatabase) er oppdatert og utsendt 
brukergruppene for kontroll 

 Inntegning av arealer til SANO 
 

Fremdriftsplaner for leveranser, ressurser og beslutninger er utarbeidet av 
prosjekteringsgruppa. Det arbeides ut ifra en forutsetning med levering av forprosjekt 
01.07.19. Målet er videre at ferdig forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset i 
september 2019, og i Helse Nord-styret måneden etter. Det forutsettes å foreligge en ny og 
omforent plan med prosjektgruppen i løpet av inneværende periode.  

 
Økonomi: Godkjent budsjett for forprosjektfasen er 35 mill. Dette er en rammebetingelse for 
restarten av prosjektet. Kostnadspådraget til prosjekteringsgruppa og reguleringsarbeidet er 
per tiden over budsjettert kostnadsramme for forprosjektfasen. Fordeling av kostnader i 
forprosjekt mellom partene (UiT, HK og FIN HF) er foreslått fordelt pro rata.  

Det arbeides med å gjennomgå leveringsomfanget og redusere pådraget. Prognose blir ikke 
regulert før endelig omfang og fordeling av areal og kostnader foreligger.  Av den grunn er 
CONSTOs ressurs- og leveringsplan foreløpig ikke godkjent av Sykehusbygg. Det er påløpt 
28,6 mill. i prosjektet. 

 

Risiko: Det knyttes risiko til følgende områder: 
 Tomtekostnad og rekkefølgebestemmelser.  
 Uklarhet rundt grensesnitt mellom FIN, UiT og HK, konkretisering av areal og 

samarbeid er faseforskjøvet pga. arbeidet med arealreduksjoner 
 Innramming av forprosjekt: Kostnadsramme ligger 300 MNOK lavere enn 

konseptfaserapportens forutsetninger. Ny kalkyle E4 ultimo februar 
 Fremdrift forprosjekt, revidering av fremdriftsplan legges frem neste periode 
 

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.  
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  
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hver 14.dag  OTG-møte, skype 

19-20.11.2018 Medvirkningsgruppemøter i Hammerfest (alle grupper) 

13-14.12.2018 Medvirkningsgruppemøter i Hammerfest (alle grupper) 

14.01.2019  Medvirkningsgruppemøter i Hammerfest (akutt, bilde, operasjon) 

29.01.2019  Medvirkningsgruppemøter i Hammerfest (barn, sengeomr. kontor) 

5-7.03.2019  Medvirkningsgruppemøter i Hammerfest (alle grupper) 

2-4.04.2019  Medvirkningsgruppemøter i Hammerfest (alle grupper) 

 

OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift: Delprosjekt 05-Virksomhetsoverdragelse har avsluttet sitt arbeid. Det er signert 
avtale for virksomhetsoverdragelse med Alta kommune. Virksomhetsoverdragelsen skjer 
etter de rutiner som gjelder for dette i organisasjonen.  

DP08 Lager Clockwork har levert sluttrapport og lagerfunksjonen er løst ved klinikk Alta.  

Økonomi: Det er satt av 202.000 kr til OU arbeidet. Det er i hovedsak prosjektressurser som 
belastes prosjektet. Det er brukt 81.977,-. Prosjektet vil levere i henhold til budsjett. 

Fremdrift: OU-prosess Alta avsluttes, og er overført i linja. 

 

OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift: Mandatet for OU Merkantile tjenester, gruppen er i avsluttende fase, og utkast til 
rapport er ferdig.  

I mandatet for OU LMS-tilbud nest møte planlagt primo april. Sluttrapport planlegges levert 
før sommeren.  

Økonomi: Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark OU, på 180.000 i 2019. Det er 
i hovedsak prosjektressurs og møtefasiliteter som belastes prosjektet, hittil er det belastet kr 
63.578. Prosjektet vil levere i henhold til budsjett. 

Medvirkning: Det er etablert en medvirkningsgruppe for mandat geriatrisk team bestående 
av fagfolk, tillitsvalgte, verneombud og representant fra en av de samiske språkkommunene. 
Det er også opprettet medvirkningsgruppe for merkantile tjenester og merkantile tjenester 
bestående av fagfolk, tillitsvalgte, verneombud. 
 
OU-prosess Hammerfest (NHS-OU) 

Fremdrift: Forprosjektet er kommet til en fase hvor medvirkningsgruppene har fokus på 
arealer, funksjon og innredning. Sammen med tidligere prosjektleder OU Nye Kirkenes 
Sykehus, følger prosjektleder OU NHS i alle MvGr i forprosjektarbeidet, med spesielt fokus på 
det som kan utledes gjennom dette i forhold til nåværende og framtidig OU. 
 
Det er avtalt en befaring til St. Olav og Stokmarknes sykehus for de avdelingslederne som får 
ansvar for de framtidige sengetunene i Nye Hammerfest Sykehus. Som ledd i dette er det også 
avtalt et møte i Sykehusbygg med de som har gjort evalueringsrapporten for 
Nordlandssykehuset Vesterålen. 
 



 

 

22 

 

Økonomi: Budsjett for året, kr.1.055.000. -. Det er belastet 209.498,- på prosjektet. Prosjektet 
vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
 
Gevinstrealisering: OU effektiviseringsgevinst har vi avklart at med de framskrivninger som 
er gjort, og sett i lys av oppbygget kapasitet i Alta Nærsykehus, vil det ikke ligge vesentlige 
merinntekter, eller besparelser i form av ytterligere reduserte pasientreise-kostnader for 
bildediagnostikk i Nye Hammerfest Sykehus. Resultatet for OU effektiviseringsgevinst er pr. 
mars 2019 16,6 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt områder hvor vi skal vurdere 
effektiviseringsgevinst. 
   
Medvirkning: Det er etablert 8 delprosjektgrupper. Sammensetningen er 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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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 49 863                  -                 30 252                     13 601                                   7 000           -             63 464                       37 252          23 651         37 %

Klinikk Alta 268 187                -                 44 813                     47 595                                   126 500 -             315 782 171 313        123 718       28 %

Hammerfest nye sykehus 10 533                  -                 -10 533                    13 417                                   110 000       -             23 950                       99 467          86 050         13 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 20 134                  -                 4 972                       2 191                                     15 000         -             22 324                       19 972          17 781         11 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 26 035                  -                 6 433                       5 514                                     32 000         -             29 173                       38 433          32 919         14 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                        -                 -2 396                      -                                         11 000         -             -                              8 604            8 604           0 %

 



OMSTILLINGSTILTAK 2019

Effekt tiltak før 

risikovekting

Effekt tiltak etter  

risikovekting

Realiserte tiltak 

hittil i år Vekting

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 77 880                    17 450                      1 865 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         22 360                      3 367 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         10 860                      1 492 50 %

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         42                             0 20 %

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            121 0 %

Sum 77 880 50 712 6 846

REALISERT OMSTILLING 2019 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hittil

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 701                         503                           661                        1 865

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 180                         1 420                        1 767                     3 367

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 969                         464                           59                         1 492

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 121                         -                            -                        121

Sum 1 971 2 388 2 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 846

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2019 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 454                      1 454                        1 454                     1 454                     1 454                     1 454                          1 454                     1 454                     1 454                     1 454                     1 454                     1 454                     17 450                   

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 863                      1 863                        1 863                     1 863                     1 863                     1 863                          1 863                     1 863                     1 863                     1 863                     1 863                     1 863                     22 360                   

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 905                         905                           905                        905                        905                        905                             905                        905                        905                        905                        905                        905                        10 860                   

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 4                            4                               4                           4                           4                           4                                 4                           4                           4                           4                           4                           4                           42                         
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Sum 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 50 712

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2019 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 454                      1 454                        1 454                     1 454                     1 454                     1 454                          1 454                     1 454                     1 454                     1 454                     1 454                     1 454                     17 450

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 863                      1 863                        1 863                     1 863                     1 863                     1 863                          1 863                     1 863                     1 863                     1 863                     1 863                     1 863                     22 360

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 905                         905                           905                        905                        905                        905                             905                        905                        905                        905                        905                        905                        10 860

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 4                            4                               4                           4                           4                           4                                 4                           4                           4                           4                           4                           4                           42
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

Sum 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 50 712

 



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 6 068 4 829 6 817

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 2 020 1 946 2 160

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,00 2,48 3,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. Åpne dokument>14dager. Se, PR 25760 Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager gamle EPJ DIPS 

Åpne dokumenter mer en 14 dager gamle jan feb mar  1)  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer 

enn 14 dager gamle 1 561 1 624 1 567

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 2 270 2 380 2 070

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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