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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/729 Alf Petter Wilhelmsen Hammerfest, 21.05.2019 
 
Saksnummer 40/2019 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   28. mai 2019 

Virksomhetsrapport 4/2019 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i april. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2019 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret tar oppdatert tiltaksplan og vurdering av årsaker til manglende gjennomføring 
til etterretning. Styret forventer at vedtatte tiltak gjennomføres, og at nye tiltak som 
redegjøres for i virksomhetsrapport 5, er gjennomførbare. 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 4/2019 
3. ØBAK for april  
4. Tiltaksplan 2019 
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Virksomhetsrapport 4/2019 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Alf Petter Wilhelmsen, controller   
Møtedato:          28. mai 2019 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i april og pr. 1. tertial 2019.  
 
Det økonomiske resultatet i april er -6,4 mill. som er 8,4 mill. dårligere enn 
resultatkravet.  Pr. 1. tertial er resultatet -16,8 mill. som er et avvik på -24,9 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.  
 
Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF i april er innenfor rammen på kassekreditten. 
Prognosen viser fortsatt at likviditetssituasjonen vil bli krevende i andre halvdel av 
2019. 
 
Sykefraværet i mars 2019 er 9,1 % som er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra forrige 
måned. 

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

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetiden i somatikken er 51 dager, 9 dager bedre enn måltallet på 60 dager. 
Ventetiden i psykisk helsevern og rus for voksne (VOP) er 46 dager, måltallet er på 45 
dager. Ventetiden i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var 49 dager, måltallet 
er på 35 dager. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) er 51 dager, måltallet 
er på 40 dager.  
 
Fristbrudd er 0,9 %, som er lavere enn samme periode året før da andel fristbrudd var 
på 2,1 %. Klinikk Hammerfest har 8 fristbrudd i april, klinikk Kirkenes har ingen 
fristbrudd og klinikk psykisk helsevern og rus har 4 fristbrudd.  
 
Andelen epikriser skrevet etter 7 dager går ned med 3%-poeng sammenlignet med 
gjennomsnittet året før. Sammedagsepikriser går også ned. Måltallet på epikriser etter 7 
dager er 100% og for sammedagsepikrise er måltallet 70% i somatikk og 50% i psykisk 
helsevern og rus. Ingen av klinikkene når måltallene. 
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Aktivitet 
Hittil i 2019 øker aktiviteten i Finnmarkssykehuset HF både innenfor somatikk og 
psykiske helsevern og rus, voksne. I somatikken har øker både poliklinisk aktivitet og 
heldøgnsopphold. Kirkenes har den største økningen etter å ha hatt varierende aktivitet 
i 2018. Kirkenes øker polikliniske konsultasjoner med 979 konsultasjoner pr. første 
tertial, men ligger fortsatt 965 konsultasjoner under plantall. Kirkenes øker også antall 
heldøgn, men ligger også her etter planlagt aktivitet. Hammerfest øker antallet 
polikliniske konsultasjoner noe (+30). Heldøgnsoppholdene går også opp sammenlignet 
med året før, men også i Hammerfest er aktiviteten under plantall.  
 
Aktiviteten i Psykisk helsevern og rus viser en økning på 500 polikliniske konsultasjoner 
for VOP pr. første tertial 2019. TSB har en økning på 12 konsultasjoner. Innenfor BUP 
går antall polikliniske konsultasjoner ned. Planlagt aktivitet nås ikke. 
 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultat på -6,4 mill. i april.  
 

 
 
ISF-inntekter på poliklinikk ligger fortsatt under budsjett, noe som også gjenspeiler at 
klinikkene ikke når aktivitetsplanen. Gjestepasientkostnader somatikk og Helfo-
pasienter er årsaken til avviket på kjøp av helsetjenester på 2,1 mill. I tillegg er innleie 
av arbeidskraft 4,3 mill. over budsjett i april. 
 
Pr. 1. tertial er avviket -24,9 mill. Driftsinntektene er 6,2 mill. lavere enn budsjett som 
følge av lavere aktivitet enn planlagt. Til tross for dette er lønnskostnader og innleie av 
arbeidskraft henholdsvis 3,3 mill. og 16,7 mill. høyere enn budsjettert. Kjøp av 
helsetjenester viser et negativt avvik på 7,2 mill. og skyldes i hovedsak gjestepasienter 
somatikk og Helfo-pasienter. 
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Tiltak 
Finnmarkssykehuset HF har risikojustert tiltakene pr. april, jfr. styresak 29/2019. 
Kirkenes sykehus har gjennomført ny risikovurdering av tiltakene og redusert forventet 
økonomisk effekt. Totalt for Finnmarkssykehuset HF er tiltakene justert ned til 44,2 mill. 
Pr. april er det realisert tiltak for 8,7 mill., som utgjør 20 % av risikojustert tiltak, og 
11% av opprinnelige planlagte tiltak. 
 
I henhold til styresak 29/2019 er årsaken til at tiltak ikke er gjennomført vurdert og 
beskrevet på tiltaksnivå, jfr. vedlegg 4. Tiltakene som ikke gjennomføres eller ikke har 
økonomisk effekt i 2019 er kommentert nedenfor. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Psykisk helsevern og rus har risikojustert tiltakene. Ett tiltak får ingen effekt i 2019, de 
øvrige tiltak får effekt, men det blir ikke full effekt i 2019. 
 
 Innleie fra byrå skal reduseres med 4,2 mill. Tiltaket får ingen effekt i 2019. 

Klinikken må leie inn leger fra byrå i påvente av faste ansettelser for å unngå 
fristbrudd. 

 
Øvrige tiltak gjennomføres, to har lavere økonomisk effekt i 2019 enn planlagt mens de 
øvrige har full effekt.  
 
Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes har risikojustert tiltakene og har ytterligere redusert effekten i forhold 
til risikovurderingen som ble gjennomført i mars.  
 
 Reduksjon i merkantilt personell i nye Kirkenes sykehus skulle gi effekt på 2,5 mill.  

Flere av de elektroniske tiltakene er ikke implementert som forutsatt fra oppstart i 
nye Kirkenes sykehus. 

o Talegjenkjenning er ikke implementert som planlagt  
o Inn- og utsjekk blir ikke fullt utrullet før DIPS Arena er implementert 
o Elektronisk arkiv er forsinket, så klinikken bruker ennå ressurser til scanning 

av dokumenter.  
I tillegg har merkantil enhet et høyt sykefravær (omlag 20%).  
 

 Reduksjon av innleie leger, øye skulle reduseres med 0,35 mill.  
Klinikken har hatt en lege i utdanning gjennom legerekrutteringsprosjektet for å bli 
øyelege, men legen valgte annen arbeidsplass enn Finnmarkssykehuset HF etter endt 
utdanning. Klinikken har derfor måtte leie inn øyelege fra vikarbyrå alle ukene hittil i 
2019. Klinikken har ikke kunnet redusert antall øyelegeuker grunnet lange 
ventelister på kontroller. 
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 Reduksjon sykefravær (overtid/innleie som følge av sykefravær) skulle reduseres 
med 1,2 mill. Klinikken har lavere sykefravær enn i 2018. Grunnet merarbeid i 
klinikken etter innflyttingen har klinikken måtte leie inn personell ved fravær. I og 
med at klinikken i all hovedsak har 100% stillinger utløser nesten all innleie 
overtidskostnader. 

 
Øvrige tiltak gjennomføres men har lavere økonomisk effekt i 2019 enn planlagt.  
 
Klinikk Hammerfest 
Klinikk Hammerfest har gjennomgått tiltakene og opprettholder risikovurderingen som 
ble gjort i mars. Tiltak som ikke gjennomføres eller ikke har effekt i 2019 er: 
 Redusere varekostnader og andre kostnader med 2,5 mill.  

Kostnadene har økt sammenlignet med 2018 og vurderes å ikke ha effekt. Dette sees 
i sammenheng med at aktiviteten har økt sammenlignet med samme periode året før. 
 

 Redusere overforbruk på innleie og overtid med 4,0 mill. Dette tiltaket vurderes å 
ikke ha effekt i 2019. 
Det er en stor utfordring med hensyn til bemanningssituasjonen på medisinske leger 
og radiologer, som medfører økte kostnader tilknyttet innleie fra firma. Det jobbes 
med rekruttering og en eventuell effekt på dette tiltaket kan forventes etter hvert 
som stillingene blir besatt. 

 
Øvrige tiltak gjennomføres men har lavere økonomisk effekt i 2019 enn planlagt.  
 
Service, drift- og eiendom (SDE) 
SDE hadde i budsjettprosessen for 2019 en total gjennomgang av sine kostnader. 
Budsjettet ble omdisponert og det ble utarbeidet en omfattende tiltaksplan. Alle tiltak 
vurderes å ha økonomisk effekt i 2019, men flere tiltak har lavere effekt i 2019 enn 
planlagt. 
 
Videre arbeid med tiltak for 2019 
Arbeidet med nye økonomiske tiltak for å nå månedsbudsjettene fremover er iverksatt i 
klinikkene og vil foreligge i virksomhetsrapport 5-2019, jfr. styresak 29/2019. 
 
Prognose 
Prognosen ble justert i mars. Prognosen vil vurderes på nytt i virksomhetsrapport 5-
2019, når klinikkene er ferdig med sitt arbeid med ytterligere tiltak for 2019, jfr. 
Styresak 29-2019. 
 
Likviditet 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert likviditetsprognosen med regnskapstall for april, 
jfr. styrevedtak i sak 83/2018 Virksomhetsrapport 11-2018. Likviditetssituasjonen er 
håndterbar innenfor rammen av kassekreditten i første halvår.  
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Sykefravær 
Sykefraværet for mars er 9,1 %. Alle klinikker har økt sykefravær, men klinikk 
Prehospitale tjenester ligger under måltallet på 7,5.  

4. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 20. mai 2019, og i FAMU 
samme dato. 

7. Direktørens vurdering  
Finnmarkssykehuset HF har klart å gjennomføre en aktivitetsøkning sammenlignet med 
året før. Klinikk Kirkenes øker aktiviteten etter å ha hatt varierende aktivitet gjennom 
2018 men oppnår ikke aktivitetsmålet. Psykisk helsevern og rus voksne har fått ansatt i 
vakante stillinger noe som vises på aktiviteten, spesielt innenfor voksenpsykiatrien.  
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultatavvik også i april 2019. Vedtatte tiltak er 
risikovurdert, og effekten er justert ned. Innen utgangen av mai skal alle klinikkene ha 
utarbeidet gjennomførbare tiltak for resten av året, for at inngangsfarten til 2020 skal 
være i balanse. 
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Oppsummering av utvikling 
 

 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i april 2019. Resultatet for april viser et 
negativt avvik på -6,4 mill., og i forhold til overskuddskrav så er budsjettavviket på -8,4 mill.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF for somatikken var 51 dager i april, og det er innenfor 
kravet på 60 dager. Når det gjelder psykiatrien (VOP/BUP/TSB) så er ingen av områdene 
under sine respektive krav til ventetid i april. 

Fristbruddene var 0,9 %, som er over måltallet på 0 %.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 9,1 % i mars. Det er en nedgang på 0,1 
prosentpoeng fra februar måned.  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk (< 60 dager) 51 0 -6

Ventetid psykisk helsevern voksne (< 45 dager) 46 -4 -3

Ventetid psykisk helsevern barn (< 40 dager) 51 -9 1

Ventetid psykisk helsevern rus (< 35 dager) 49 18 12

Fristbrudd april 0,9 % -0,4 p.p. -1,2 p.p.

Andel passert planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 12,9 % +0,3 p.p. +0,0 p.p.

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

april  2019 -6,4 -8,4

Hitti l i  år -16,8 -24,9

Prognose 2019 -10                                     -41,9

Tiltak  2019 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 77 880 44 243 8 697

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

april  2019 TNOK 250 000 91 048 -26 900                      

Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell april 2019 Gj.snitt HiÅ Gj.snitt HiF

Andel heltidsansatte sykepleiere (> 1 % sammenlignet med 2018) 33,0 % 31,3 % 29,1 %

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

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) mar. 2019 HiÅ HiF

Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 9,1 % 9,0 % 8,4 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp april 2019 HiÅ

Meldt fra kommune 1                                        37                          

Meldt fra spesialisthelsetjenesten 1                                        4                            

Sikre god pasient- og brukermedvirkning april 2019 HiÅ Antall i fjor

Antal l publisert behandlingsbeskrivelser (> 150 i  2019) 13                                      40                           168                             

Innkjøp april 2019 HiÅ Antall i fjor

Antal l ad-hoc anskaffelser (< 25) 1 2 6

Andel faktura gjennom ClockWork (1 mnd etterskuddsvis) mar. 2019 HiÅ HiF

Andel faktura gjennom ClockWork (> 80 %)  55,5 % 50,1 % 43,2 %
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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 april. Til 
sammenligning var ventetiden 56 dager i april 2018, mens gjennomsnittlig ventetid for 2018 
var på 54 dager. 
 
 
 

 
Kilde: VA 

I somatisk virksomhet var ventetiden 51 dager i april. Det er innenfor nasjonalt måltall på 60 
dager, samt 4 dager under internt måltall på 55 dager. Til sammenligning var ventetiden 57 
dager i april 2018. 

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 51 - - - - - - - -

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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  55

  60

  65
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Somatikk: ventetid antall dager

2018

2019

Mål
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Kilde: VA 

Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 46 dager i april. Målet er å gi et tilbud innen 45 
dager. Til sammenligning var ventetiden i april 2018 på 49 dager for psykisk helsevern 
voksne.  
 

 
Kilde: VA 

Ventetiden for rusbehandling var 49 dager i april, som er 14 dager over målet om å gi et tilbud 
innen 35 dager. Til sammenligning var ventetiden i april 2018 på 37 dager for rus. 
 

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

Voksne 2019 51 48 50 46 - - - - - - - -

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 49 - - - - - - - -

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 51 dager i april, som er 11 dager over 
målet om å gi et tilbud innen 40 dager. Til sammenligning var ventetiden i april 2018 på 50 
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 0,9 % i april 2019. Til sammenligning var andelen 2,1 % i april 
2018. Helse Nord RHF har et gjennomsnitt pr. mars 2019 på 1,8 %. Nasjonalt er gjennomsnitt 
pr. mars på 2,1 %. Finnmarkssykehuset HF oppnår ikke målet på 0 % fristbrudd, men ligger 
bedre an sammenlignet med Helse Nord og landet for øvrig. 
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Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 8 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 0 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 4 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 mars til april.  

 
Kilde: Tall innrapportert fra HELFO 

Korridorpasienter 

 
Kilde: Tall innrapportert fra avdelingene 

Klinikk Hammerfest hadde 3 korridorpasienter i april. Når det gjelder klinikk Kirkenes så er 
andelen korridorpasienter 0 %.  

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 måltallet for psykisk helsevern og rus er 50 %.  

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 
april.  

Periode jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 jan.19 feb.19 mar.19 apr.19

Antall fristbruddpasienter 71 68 66 62 60 60 58 57 55 53

jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 Gj.snitt HiÅ Gj.snitt hittil i fjor

Klinikk Hammerfest 0,8 % 1,9 % 1,8 % 0,2 % 1,3 % 0,9 %

Klinikk Kirkenes 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Somatikken 0,6 % 1,2 % 1,1 % 0,1 % 0,8 % 0,6 %

Andel korridorpasienter somatikk
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Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 86 % av epikrisene innen 7 dager og 43 % av 
epikrisene innen 1 dag i april. Det er en lavere epikrisetid for 7 dager sammenlignet med 
snittet for 2018, men marginalt høyere for 1 dag i april sammenlignet med gjennomsnittet 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.  

Pakkeforløp kreft 

Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp 

Finnmarkssykehuset HF har for året mai 2018 til april 2019 registrert 82% av nye 
krefttilfeller inn i pakkeforløp for kreft. Nasjonalt krav er 70 %.  

Andel kreftpasienter innenfor standard forløpstid 

Vi måles også på «OF4», dvs. tid medgått fra fastlegen sender henvisningen til 
kreftbehandlingen starter. Kravet her er at 70 % av kreftpasientene skal få oppstart av 
behandling innen gitt forløpstid. Foretaket har ennå ikke mulighet til å hente ut 
klinikkspesifikke tall. Tallene under gjelder derfor for hele Finnmarkssykehuset. 

 

Finnmarkssykehuset HF rapportere OF4 56% og 55% for hhv. siste 12 måneder og de siste 6 
månedene. Dette er under måltallet på 70% OF4, medgått tid fra fastlegen sender henvisning 
til kreftbehandlingen starter.   

Kilde: Helsedirektoratet 

For ovenstående 12-månedersperiode (mai 18 - april 19) har Finnmarkssykehuset HF 
følgende tall for de største kreftformene (flere enn ti tilfeller):  

 
Kilde: Helsedirektoratet 

År

7 dager 1 dag 7 dager 1 dag

Måned Snitt 2018 Snitt 2018 April April

Finnmarkssykehuset 89 % 42 % 86 % 43 %

Klinikk Hammerfest 89 % 43 % 84 % 43 %

Klinikk Kirkenes 92 % 46 % 91 % 45 %

Måltall somatikk 100 % 80 % 100 % 70 %

Psykisk helsevern og rus 73 % 21 % 83 % 32 %

Måltall PHR 100 % 80 % 100 % 50 %

2018 2019

Område / periode

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Mai 2018 - april 2019 (12.mnd) November 2018 - april 2019 (6 mnd)

65 %

64 %

56 %

66 %

63 %

55 %

Kreftform

Tykk/endetarm

Lungekreft

Prostatakreft

Gynekologisk kreft

Blærekreft

Føflekk

21

12

11

86 %

75 %

82 %

Antall tilfeller

Andel oppfyllelse av standard 

forløpstid (OF4)

35

34

29

66 %

59 %

28 %
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Innenfor gynekologisk kreft, blærekreft og føflekkreft er andel oppfyllelse av standard 
forløpstid over 70%. Innenfor tykk/endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft ligger 
Finnmarkssykehuset HF under 70%.  Sammenlignet med 2018 er andelen oppfyllelse av 
standard forløpstid prosentvis lavere, bortsett fra for gynekologisk kreft hvor andelen er 86% 
mot 71% året før. Pakkeforløp prostatakreft er fortsatt lavt med 28%.  

Legemiddelsamstemming 
Tabellen under viser i hvor stor grad samstemming av legemiddellister ved innskriving på 
sykehus var utført og registrert i månedene mars og april 2019. Det er noe etterslep på 
registrering, dette medfører at tall tatt ut kort tid etter et månedsskifte kan være uriktig lave.  

 
Kilde: VA 

Smittevern 

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI),  
NOIS-PIAH 

Prevalensregistrering gjøres 4 ganger i året, senest februar 2019. Nedenfor er resultater 
aggregert for hele år for årene 2016-2018. Første kvartal 2019 presenteres også. 

 

Prevalens av egne helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Helse Nord har i sitt oppdragsdokument til helseforetakene et mål om at helseforetakene skal 
ha mindre enn 3,5% pasienter med HAI ervervet i egen institusjon.  

 
Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

Lokalisering

Med. Hammerfest

Kir. Hammerfest

Sum Hammerfest

Med. Kirkenes

Kir. Kirkenes

Sum Kirkenes

Sum FIN 17 % 12 %

7 %

4 %

7 %

2 %

6 %

4 %

Andel samstemt mars Andel samstemt april

11 %

59 %

25 %

2 %

50 %

16 %
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Grafen over viser at Finnmarkssykehuset HF totalt ligger under måltallet på 3,5% pasienter 
med HAI ervervet i egen institusjon. Finnmarkssykehuset HF har også lavere andel enn Helse 
Nord og landet forøvrig. 

 

Fordeling av foretrukne og bredspektrede antibiotika 

Finnmarkssykehuset HF har et mål om reduksjon i totalforbruk av bredspektrede midler. 
Prevalensundersøkelsen er et øyeblikksbilde som ikke egner seg for monitorering av 
totalforbruket eller endring i forbruket av bredspektrede midler. Det kan likevel være 
interessant å se på fordelingen. 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet 

Grafen over viser at Hammerfest har en positiv utvikling i bruk av bredspektrede versus 
foretrukne antibiotika. I Kirkens øker forbruket av bredspektrede versus foretrukne 
antibiotika.  

Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner, NOIS-POSI 

Det registreres fortløpende infeksjoner etter en rekke utvalgte kirurgiske prosedyrer. 
Resultater leveres tertialvis. Registreringen innbefatter oppfølging 30 dager etter operasjon. 
Resultater for 3. tertial 2018 er derfor nettopp klare. På grunn av forholdsvis få operasjoner i 
Finnmarkssykehuset HF er det betydelige variasjoner fra tertial til tertial. Resultatene 
presenteres derfor for hele år. 

Helse Nord har et mål i sitt oppdragsdokument om at det skal være minst 95% oppfølging av 
NOIS-POSI inngrepene. I Finnmarkssykehuset HF betyr det at alle inngrep må følges opp da 
foretaket har så få.  

I oppdragsdokumentet er det også et mål å ha en tverrfaglig gjennomgang av alle dype 
postoperative infeksjoner med tanke på om det kan påvises rom for forbedring i 
behandlingskjeden. I 2018 var det i alt 5 dype infeksjoner (1 i Kirkenes og 4 i Hammerfest) og 
3 tverrfaglige gjennomganger.  
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Kilde: Folkehelseinstituttet 
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Den gylne regel 
Det er et overordnet krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
enn somatikken. Oppfølging og måling av veksten skal gjøres for aktivitet, ventetid og 
kostnader.  

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

 
Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år har somatikken en økning i poliklinisk aktivitet sett mot fjoråret med 4,7 %. 
Summert for psykisk helsevern og rus er det en økning i poliklinisk aktivitet fra samme 
periode i 2018 på 4,9 %. Det er høyere aktivitetsvekst i psykisk helsevern og rus enn i 

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

fjor hittil

Somatikk 5 975              5 074              21 923            22 953            4,7 %

VPP 1 586              1 627              6 163              6 661              8,1 %

BUP 843                  784                  3 302              3 264              -1,2 %

TSB 85                    79                    297                  317                  6,7 %

SUM PHR 2 514              2 490              9 762              10 242            4,9 %

Somatikk 92,9                98,5                352,0              378,4              7,5 %

VPP 18,1                17,7                66,5                68,1                2,4 %

BUP 7,2                   7,4                   30,8                28,6                -7,1 %

TSB 1,6                   2,5                   8,5                   8,8                   3,5 %

SUM PHR 26,9                27,6                105,8              105,5              -0,3 %

Somatikk 57 51                    56                    53                    -4,9 %

SUM PHR 48 47                    47                    49                    4,3 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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somatikken. Det er TSB og VPP som har størst positiv endring fra samme periode i 2018, mens 
BUP har en liten nedgang.  

Kostnadsøkningen hittil i år er høyere i somatikken enn for psykisk helsevern og rus. I psykisk 
helsevern og rus er kostnadene redusert med 0,3 %, mens somatikken har en økning på 7,5 %.   

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 47 dager 
for april 2019 mot 51 dager i somatikken. Psykisk helsevern og rus har økt ventetiden med 
4,3 % sammenlignet med samme periode i 2018. Somatikken har en reduksjon på -4,9 % hittil 
i år mot samme periode i fjor. Ventetiden reduseres i somatikken, men øker i psykisk 
helsevern og rus. 

Oppsummert øker aktiviteten mer i psykisk helsevern og rus enn i somatikken. For de to 
andre parameterne, kostnader og ventetid, oppfyller ikke Finnmarkssykehuset HF den gylne 
regel. 

 

 

 

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

 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Aktiviteten pr. april 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. 
april sett i forhold til samme periode i 2018, og økningen er størst i Kirkenes. 
Finnmarkssykehuset HF har 335 flere heldøgn, og 1009 flere polikliniske konsultasjoner pr 
april 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. I forhold til plantall ligger foretaket 
etter med -1 486 polikliniske konsultasjoner samt -137 dagopphold innlagte. Når det gjelder 
DRG-poeng så er det polikliniske konsultasjoner som ikke oppnår plantall. 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 28 947 +1 478 -1 555

Totalt antall  opphold somatikk 6 025 +469 -69

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 567 +168 +67

Dagopphold innlagte 587 -34 -137

Heldøgnsopphold innlagte 3 871 +335 +1

Polikl iniske konsultasjoner 22 922 +1 009 -1 486

DRG poeng totalt 4 995 +232 -127

Herav:

DRG poeng dag/døgn 4 032 +189 +84

DRG poeng polikl inikk 935 +15 -239
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DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng pr. måned, for døgn, dag og poliklinikk totalt 
for Finnmarkssykehuset HF i forhold til plantall og fjoråret. DRG produksjonen for dag, døgn 
og poliklinikk i somatikken er under plantall både i og pr. april.  
 

 
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 april 2019 er lavere enn samme periode i fjor. 
Kirkenes ligger 0,07 poeng lavere i april 2019 sammenlignet med samme periode i fjor, og 
Hammerfest ligger 0,28 poeng lavere enn samme periode i fjor. I april er det totalt produsert 
2,32 poeng pr månedsverk. Kirkenes har produsert 2,27 poeng og Hammerfest har produsert 
2,35 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 rapporteres på direkte konsultasjoner. 

 
Kilde: VA 

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

Voksenpsykiatrien 

Voksenpsykiatrien hadde lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall på antall liggedøgn. Det 
er marginal 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. april. 

Barne- og ungdomspsykiatrien 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde lavere aktivitet pr. april enn fjoråret på antall liggedøgn 
og polikliniske konsultasjoner, og oppnår heller ikke plantall. Antall utskrivninger ligger 
marginalt bak sammenlignbar periode for fjoråret og plantall.  

Rus 

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

  

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall  utskrivninger PHV 248 -3 +30

Antall  l iggedøgn PHV  2 899 -118 -657

Antall  pol ikliniske konsultasjoner PHV  6 663 +500 -165

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall  utskrivninger BUP 18 -1 -1

Antall  l iggedøgn BUP 892 -29 -32

Antall  pol ikliniske konsultasjoner BUP 3 248 -54 -1 449

Rusomsorg: 

Antall  utskrivninger Rusomsorg  29 +1 -8

Antall  l iggedøgn Rusomsorg 1 225 -96 -108

Antall  pol ikliniske konsultasjoner Rusomsorg 309 +12 -160
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Utskrivningsklare pasienter 
Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er 
utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud.  
 
Antall utskrivningsklare døgn er betydelig lavere pr. april enn samme periode i fjor. 
 

 
Kilde: DIPS 

Antall utskrivningsklare pasienter pr. april er høyere enn samme periode i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

 
Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall utskrivningsklare pasienter pr. 
april 2018 og 2019, pr kommune. Det er en reduksjon på antall utskrivningsklare døgn på 200 
fra 2018 til 2019. Hammerfest kommune har en markert nedgang fra 2018 til 2019. 
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Kilde: DIPS 

Antall utskrivningsklare pasienter pr april 2019 har økt sammenlignet med samme periode i 
fjor. Sør- Varanger kommune har noe økning av utskrivningsklare pasienter pr. april 2019 
mot pr. april 2018. 

 
Kilde: DIPS 

  

Kommune

Utskrivningsklare døgn 

pr. April 2018

Utskrivningsklare døgn 

pr. April 2019

VARDØ KOMMUNE 1 0

VADSØ KOMMUNE 7 2

HAMMERFEST KOMMUNE 222 73

KAUTOKEINO KOMMUNE 0 2

ALTA KOMMUNE 148 133

LOPPA KOMMUNE 5 0

HASVIK KOMMUNE 7 15

KVALSUND KOMMUNE 6 0

MÅSØY KOMMUNE 1 1

NORDKAPP KOMMUNE 2 1

PORSANGER KOMMUNE 12 5

KARASJOK KOMMUNE 4 19

LEBESBY KOMMUNE 2 12

GAMVIK KOMMUNE 11 2

BERLEVÅG KOMMUNE 0 3

TANA KOMMUNE 33 5

NESSEBY KOMMUNE 0 0

BÅTSFJORD KOMMUNE 1 1

SØR-VARANGER KOMMUNE 60 48

Totalsum 522 322

Kommune

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. apr.  2018

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. apr.  2019

VARDØ KOMMUNE 23 24

VADSØ KOMMUNE 54 62

HAMMERFEST KOMMUNE 51 40

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 7

ALTA KOMMUNE 56 60

LOPPA KOMMUNE 7 4

HASVIK KOMMUNE 8 3

KVALSUND KOMMUNE 11 1

MÅSØY KOMMUNE 4 6

NORDKAPP KOMMUNE 11 13

PORSANGER KOMMUNE 17 16

KARASJOK KOMMUNE 5 12

LEBESBY KOMMUNE 6 8

GAMVIK KOMMUNE 4 9

BERLEVÅG KOMMUNE 14 13

TANA KOMMUNE 22 27

NESSEBY KOMMUNE 8 7

BÅTSFJORD KOMMUNE 7 19

SØR-VARANGER KOMMUNE 85 111

Totalsum 400 442
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultat på 6,4 mill. i april. Målt mot resultatkravet på 
2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -8,4 mill. i april. Inntektene er -2,3 mill. under 
budsjett og driftskostnader eks. finans er 7,9 mill. over budsjett. I april er lønnskostnadene 
marginalt over budsjett, mens innleie fra firma viser et overforbruk på 4,3 mill. Kjøp av 
gjestepasientdøgn og varekostnader knyttet til aktivitet viser også negative avvik for april 
måned. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på -10,2 mill., mens finansresultatet 
viser et positivt avvik på 1,9 mill.  

Finnmarkssykehuset HF har et internt resultatkrav på +2,6 mill. hver måned i 2019, noe som 
betyr et negativt avvik på 9,0 mill. målt mot internt resultatkrav. 

Hittil i år er resultatet -16,8 mill. som er et avvik på -24,9 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  136,4 136,4 +0,0 531,2 531,2 +0,0 524,6 +6,6

ISF inntekter 35,9 38,4 -2,4 144,3 149,9 -5,5 130,4 +13,9

Gjestepa s ientinntekter  1,4 0,6 +0,8 3,1 2,3 +0,9 3,0 +0,2

Øvrige dri fts inntekter 11,6 12,3 -0,7 48,3 49,8 -1,5 42,6 +5,7

Sum driftsinntekter 185,4 187,7 -2,3 726,9 733,1 -6,2 700,6 +26,4

Kjøp av hels etjenester 13,4 11,2 -2,1 52,0 44,8 -7,2 53,0 +1,0

Va rekos tnader knyttet ti l  aktivi tet 13,9 13,0 -0,8 54,5 49,9 -4,6 55,2 +0,7

Innleid arbeidskraft  5,0 0,7 -4,3 19,3 2,6 -16,7 9,3 -10,0

Lønnskostnader 110,1 109,9 -0,1 422,4 419,1 -3,3 416,0 -6,4

Avs krivninger og neds krivninger 9,3 9,0 -0,2 36,2 36,3 +0,1 14,2 -22,0

Andre dri fts kos tnader  38,2 37,9 -0,3 151,7 157,1 +5,4 145,0 -6,8

Sum driftskostnader 189,8 181,9 -7,9 736,2 709,9 -26,3 692,7 -43,5

Driftsresultat -4,4 5,8 -10,2 -9,2 23,3 -32,5 7,9 -17,1

Finans resul tat -1,9 -3,8 +1,9 -7,6 -15,2 +7,6 -5,6 -2,0

Ordinært resultat -6,4 2,0 -8,4 -16,8 8,0 -24,9 2,3 -19,1

Hittil i fjorapril Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

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. I tillegg oppnår ikke PHR inntektene på utskrivningsklare pasienter.  
 
Avviket i klinikk Kirkenes skyldes lavere poliklinisk aktivitet enn planlagt, høyere 
lønnskostnader og innleie enn budsjettert. 
 
Klinikk Hammerfest hadde lavere poliklinisk aktivitet og egenandelsinntekter enn planlagt, 
samt negativt avvik på innleie fra byrå. Service, Drift og Eiendom har negative avvik for andre 
driftskostnader (energi og vedlikeholdskostnader) samt lavere leieinntekter enn planlagt. 
 
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. Dersom 
Finnmarkssykehuset HF drifter med samme styringsfart som pr. april, så vil prognosen bety 
negativt netto resultat på -9,9 mill. ved utgangen av året. Finnmarkssykehuset HF jobber 
aktivt med nye tiltak i henhold til styrets bestilling i styresak 29/2019. 

 

 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +748 +15 355 +39 035

Gjestepasientkostnader -962 -2 980 -5 510

TNF Hemmere +224 -3 999 -7 882

Pasientreiser +781 -1 879 -822

Klinikk Psykisk helsevern og rus -2 279 -9 458 -6 333

Klinikk Hammerfest -1 793 -6 198 -10 300

Klinikk Kirkenes -3 650 -11 141 -10 442

Klinikk Prehospital -142 -1 218 -1 277

Klinikk Service, Drift og Eiendom -1 290 -3 361 -3 044

Sum -8 363 -24 879 -6 575

Klinikk/senter Tall  i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr april  

2019

Stab med felleskostnader +0,0 +6,5

Senter for Drift og Eiendom -4,5 -3,4

Klinikk Hammerfest -9,4 -6,2

Klinikk Kirkenes -13,0 -11,1

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -1,2

Klinikk Psykisk helsevern og rus -15,0 -9,5

Prognose avvik fra budsjett -41,9 -24,9

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. april 2019.  
 

 

Finnmarkssykehuset HF har risikojustert tiltakene i april 2019, og dermed nedjustert effekt 
av tiltakene ytterligere fra 50,7 til 44,2 mill. Pr. april er det realisert tiltak for 8,7 mill., som 
utgjør 20 % av risikojustert budsjett for tiltakene på 44,2 mill. Effekt av tiltakene i april er på 
1,85 mill. Målt mot opprinnelige planlagte tiltak er effekten 11%. 

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.  

 

 

Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2019 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader i april. Faktisk forbruk viser at det er brukt 158,95 mill. av 
kassakreditten i april. Prognosen viser at Finnmarkssykehuset HF ved utgangen av året vil ha 
en negativ saldo på -337 mill. på konto, noe som er en forverring fra prognosen pr. mars med 
29,4 mill. Årsaken til dette er korreksjon av midler fra Helse Nord som ble overført for mars 
måned. Dermed vil Finnmarkssykehuset HF bruke 87 mill. mer enn hva foretaket har i 
kassakredittramme. Årsaken til at likviditetssituasjonen ser utfordrende ut er at 
Finnmarkssykehuset HF tidligere år og i 2019 har store kostnader til byggeprosjekter.  

 

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         15 700         2 434           16 %

2 - Lav sannsynlighet -               13 576         4 460           33 %

3 - Middels sannsynlighet -               14 925         1 682           11 %

4 - Høy sannsynlighet -               42                 -               0 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2019 -               -               121             

Sum Finnmarkssykehuset 77 880         44 243         8 697           20 %
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Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen nedenfor viser er likviditeten 91 mill. pr. april, som er en reduksjon i likviditet på 26,9 
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 100,6 mill. pr. april. Klinikk Alta utgjør 49,1 mill. av 
dette, Nye Hammerfest sykehus 14,5 mill., mens Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 
utgjør 16,5 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                       16 529                                      7 000             -              66 392                          37 252           20 723          44 %

Klinikk Alta 268 187                 -                  44 813                       49 077                                      126 500 -              317 264 171 313         122 236        29 %

Hammerfest nye sykehus 10 533                    -                  -10 533                      14 505                                      110 000        -              25 038                          99 467           84 962          15 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 20 134                    -                  4 972                          2 550                                         15 000          -              22 683                          19 972           17 422          13 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 26 035                    -                  6 433                          6 355                                         32 000          -              32 390                          38 433           32 078          17 %

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 29 over plantall i april 2019 og 3 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. 104 106 103 103 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 516 522 521 521 0 0 0 0 0 0 0 0 520            525            

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

Kirkenes 360 364 366 373 0 0 0 0 0 0 0 0 366            1 102         

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

PHR 289 305 289 301 0 0 0 0 0 0 0 0 293            300            

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

Prehospital 241 240 239 241 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  113 115 112 111 0 0 0 0 0 0 0 0 113            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 over plantall med 27 månedsverk etter korreksjon for 
registrerte refusjoner og innleie i april. Samme periode året før lå månedsverk over med 7 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. Finnmarkssykehuset HF utarbeider en plan for 
reduksjon av innleie. Planen skal styrebehandles i juni.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 19 % i april måned. Dette er 0,52 % lavere enn forrige måned og andel 
deltidsansatte er 0,36 % lavere 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 april 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 

April 2019

Gj. snitt hittil i 

år 2019 pr. mnd April 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 621                      1 643                      1 596                       1 617                      

Faste månedsverk 1 461                       1 443                       1 453                        1 448                      

Variable månedsverk 188                           193                          200                            192                          

Brutto månedsverk 1 650                      1 636                      1 653                       1 639                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -61                           -86                           -75                            -77                          

Innleie fra byrå 59                             55                            24                              30                            

Netto månedsverk 1 648                      1 605                      1 602                       1 593                      

Differanse 27                            -38                          7                               -24                          
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deltid. Her har 4 midlertidig 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 39 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 april er på 
14,3 %, dette er 2,26 % lavere enn april i fjor.  
 

Sykefravær 

 
Kilde: VA 

Sykefraværet for mars 2019 er på 9,1 %, som er over måltall på 7,5 % og en reduksjon på 0,1 
prosentpoeng fra februar måned. Klinikk Prehospitale tjenester ligger under måltallet på 7,5 
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%, med 6,4 % sykefravær i mars, mens klinikk Senter for drift og eiendom ligger på måltallet 
7,5 % sykefravær i mars. 

Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har en økning i sykefravær fra forrige måned med 
hhv. 0,3 og 0,1 prosentpoeng, mens klinikk Psykisk helsevern og Rus har en nedgang på 0,2 
prosentpoeng fra måneden før. 

Enhetene har frist til 31. mai med å utarbeide HMS-handlingsplan. Planen skal bestå av 
handlingsplan etter ForBedring, nærværsplan og ROS-analyse på HMS. 

 

Andel sykepleiere 

 
Kilde: VA 

Andel fast heltid sykepleiere skal øke med 1 prosentpoeng i 2019 sammenlignet med 2018. 
Foretaket jobber med tiltak. Pr. april 2019 har andelen økt med 1,17 prosentpoeng.  
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Andel Helsefagarbeidere 

 
Kilde: VA 

Andelen helsefagarbeidere skal øke til 5 % innen år 2021. Andelen ved Finnmarkssykehuset 
HF ligger på 3 % pr. april 2019. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng pr. april mot samme 
periode i fjor. Finnmarkssykehuset HF jobber med godt med å vurdere ulike muligheter og 
tiltak. Foretaket jobber langsiktig med tiltak for å nå kravet innenfor tidsfristen. 

 

Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 

 
Kilde: GAT 

 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der 
klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å 
søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Starten på 2019 fortsatte den totale trenden fra 2018 med en nedgang i antall AML-brudd. I 
mars og april har det vært en økning i antall brudd sammenlignet med fjoråret. Det nærmer 
seg sommer og ferieavvikling. Dette er den delen av året med historisk flest brudd. Klinikkene 
jobber målrettet og har fokus på planlegging inn mot ferieavvikling for å forebygge AML-
brudd.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for april 2018 og 2019. Rapporter på 
klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp 
med samme brudd på alle enheter.  
 

 
 
De største bruddårsakene i april var «akutt mangel på nødvendig kompetanse» (150). 
Deretter kommer «annet» (143), «akutt sykdom» (134) og «akutt aktivitetsforandring» (116). 
Samlet sett utgjør akutte hendelser flertallet av antall AML-brudd. 
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Ordforklaringer 
 
DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av 
medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr 
sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk PHR er justert for 
forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng i 
somatikken er for 2018 fastsatt til 43 428 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). 
Refusjon for ett DRG -poeng i PHR er for 2018 fastsatt til 2 354 kroner. 

DRG -vekt kalles også kostnads vekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. 

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. 

Poliklinikk – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på 
sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. 

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller 
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. 
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, 
men ikke overnatting. 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever 
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 

Korridorpasient – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m. 



Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringer 

tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

 Investeringer hittil i år 
Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investeringer hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0
Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 49 863                  -                 30 252                     16 529                                   7 000           -             66 392                        37 252          20 723         44 %

Klinikk Alta 268 187                -                 44 813                     49 077                                   126 500 -             317 264 171 313        122 236       29 %

Hammerfest nye sykehus 10 533                  -                 -10 533                    14 505                                   110 000       -             25 038                        99 467          84 962         15 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 20 134                  -                 4 972                        2 550                                      15 000         -             22 683                        19 972          17 422         13 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 26 035                  -                 6 433                        6 355                                      32 000         -             32 390                        38 433          32 078         17 %
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                    15 700                      2 433 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         13 576                      4 460 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         14 925                      1 682 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 44 243 8 697

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                        568                        2 433

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 180                         1 420                        1 767                     1 093                     4 460

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 969                         464                           59                         190                        1 682

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 1 851 0 0 0 0 0 0 0 0 8 697

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 1 308                      1 308                        1 308                     1 308                     1 308                     1 308                          1 308                     1 308                     1 308                     1 308                     1 308                     1 308                     15 700                   

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 131                      1 131                        1 131                     1 131                     1 131                     1 131                          1 131                     1 131                     1 131                     1 131                     1 131                     1 131                     13 576                   

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 244                      1 244                        1 244                     1 244                     1 244                     1 244                          1 244                     1 244                     1 244                     1 244                     1 244                     1 244                     14 925                   

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 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 44 243

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 1 308                      1 308                        1 308                     1 308                     1 308                     1 308                          1 308                     1 308                     1 308                     1 308                     1 308                     1 308                     15 700

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 131                      1 131                        1 131                     1 131                     1 131                     1 131                          1 131                     1 131                     1 131                     1 131                     1 131                     1 131                     13 576

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 244                      1 244                        1 244                     1 244                     1 244                     1 244                          1 244                     1 244                     1 244                     1 244                     1 244                     1 244                     14 925

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 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 44 243

 



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 5 982

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 2 020 1 946 2 160 1 791

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,00 2,48 3,16 3,34 #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 1 717

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 2 162

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


nr

Tiltaksplan 2019

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk effekt 

2019 i  1000 kr

Risikojustert 

effekt av tiltak 

2019 Årsak til at tiltaket ikke gjennomføres i henhold til vedtak
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 18 400                  11 660            

3         Innleie fra byrå Forusetter å redusere innleie med 50 % for neste år på BUP og VPP 
Alta ifht at man får dekket opp vakante stillinger.

4 200                                        -   Settes til 0 i fht status pr 1. tertia der klinikken ikke har effekt. Innleie skjer for å unngå at fristbruddpasienter må meldes til HELFO ved mangel av spesialister enten i fht vakante 
stillinger eller sykefravær. 

5         Reduksjon i reise- og oppholdsutgifter I Alta skal man få veileder til å reise til Alta for å ha veiledning med de 
som går i spesialistutdanning istede for at alle som tar utdanning reiser 

til UNN. 

2 000                                  1 000 På grunn av obligatoriske kurs klarer ikke klinikken å redusere reisekostnadene som forutsatt. Effekten er derfor redusert. 

6         Reduksjon fristbrudd kostnader Fortutsetter at pristbruddpasienter reduseres i 2019 7 700                                  6 160 

Klinikken klarer å redusere fristbruddkostnadene, men på grunn av at ressursklinikken ikke har skrevet ut i henhold til plan blir effekten lavere enn 
forventet

Klinikk Kirkenes 26 050                  12 651            
          1 Øke poliklinisk og dagkirurgisk 

aktivitet.
Åpningstid i poliklinikk utvides fra 15.30-16.00. Økt antall pol.kons. med 
1100 pr år (Kardiolog, Ortoped, Gen.kir, Gastro og Gen.indremed. Økt 
sykepleiepoliklinikk innenfor områdene Reuma, Hjerte, Uro, Gipsing og 
hud/sår. EEG skal utføres av personell som utløser takst. 
Åreknuteoperasjoner og Brokk/galle operasjoner: kapasitet til økning. 
Markedsføre tilbud og kapasitet i eget foretak/Helse Nord

                    6 980 3 490              Høyt sykefravær blant ansatte på poliklinikk og merkantil har medført lavere drift enn planlagt. Klinikken hadde ikke fulle timebøker for alle behandlere på poliklinikk da klinikken 
ikke klarte å få disse på plass tidlig nok til at pasientene kunne få time avtale via brev. I stedefor måtte merkantil  innkalle pasienter på kort varsel. Klinikken har utvidet 
åpningstiden på poliklinikken. I februar og mars er klinikken i henhold til tiltaksplanen.

          2 Øke heldøgnsopphold gyn og kir Øke heldøgnsopphold med 507 heldøgnsopphold sammenligent med 
2018

                    6 920 5 536              Klinikken ligger i henhold til tiltaksplanen i februar, mars og april. I januar er avviket knyttet til samme utfordring som beskrevet for poliklinikken. 

          3 Økt aktivitet FMR i NKS Økning i antall senger med 3 som                     1 500 750                 Avdelingen skulle utvide til 9 heldøgnssenger, men siden sengeenheten ikke fikk utvidet personalgruppen mer enn til å dekke en sykepleier på natt, ble det bestemt at tre 
senger skulle benyttes som fem-døgnssenger. Sengenheten har få henvisninger som krever utredning i fem dager. Enheten prøver derfor å finne en balanse for å tilpasse 
tilbudet til de sengene enheten disponerer. Klinikken har ikke flere henvisinger enn at de klarer seg med de seks sengene som klinikken hadde på det gamle sykehuset. Det har 
ikke vært mange henvisninger fra Vest -Finnmark, og klinikken har derfor sendt en forespørel til klinikk Hammerfest for å undersøke årsaken til at det er få henvisninger fra 
vest.

          4 Økt bemanning sengepost FMR Økt personale med 2,4 pleiepersonell i turnus for å styrke natt fra 1 til 2.                    (1 200) (1 200)            
Gjennomført og i henhold til tiltaksplanen.

          5 Reduksjon bemanning kirurgisk og 
medisinske sengeposter i NKS.

Nedtak av 4 stillinger ifm. organisering av senger i sengetun - Kir og 
Med ved innflytting i NKS.

                    2 000 1 000              Klinikken har noe effekt på faste lønnskostander, men har et stort overforbruk på innleie /overtid parallelt. Både Kirurgisk og medisinsk sengeenhet har leid inn ekstra personell 
grunnet høyt belegg på begge sengetunene. Hotellposten som skulle være ubemannet er omgjort til fem døgnssenger grunnet høyt belegg på Kirurgisk/ortopedisk og 
medisinsk sengetun. I tillegg har 5 dagerstunet vært åpnet alle helger bortsett fra tre etter innflytting. Grunnen til dette er at det enten har vært mer enn 8 pasienter på 
kirurgisk/orotpedisk sengetun, og/eller fullt på medisinsk sengetun. Kirurgisk /ortopedisk sengetun har ikke lagt pasienter på dobbeltrom, men valgt å åpne femdagers tunet. 
Medisinsk sengetun har i hovedsak valgt å legge pasienter på dobbelrom i stedefor å flytte de over til et annet tun. Kirugisk sengenhet har overtidskostnader per mars (13 uker) 
som tilsvarer 263 dagvakter. I tillegg til overbelegg på sengetunene har heller ikke forutsetningen om full aktiv forsyning av varer fra sentrallageret vært implementert etter 
innflytting. Målet er at dette er iverksatt 100% før sommeren 2019. I  OU-prosessen skulle  SDE stå  for renhold av senger og pasientrom når pasientene reiste. Dette har ikke 
renhold hatt kapasitet til og dette utføres per nå av pleiepersonalet. Klinikken klarte heller ikke å forutse at spisestua skulle kreve mer ressurser enn matombringingen på 
gamlesykhuset (brettservering på sengeenhetene). I dag må pleierne hente mat til pasienter som ikke kan gå ut på spisestuen, samt følge de som ikke klarer å gå dit på 
egenhånd. Enerom er også mer ressurskrevende enn det klinikken klarte å forutse. Elektronsik legemiddelkabinett (ELK )har heller ikke fungert etter hensikten. Det ene 
kabinettet har stått tomt deler av tiden etter innflytting. Det var forutsatt at det skulle være en apotektekninger som skulle følge opp kabinettene. Dette er ikke på plass og 
kommer ikke på plass før 1/7-2020. I utgangspunktet skulle portør flyttes fra klinikken til SDE, denne stillingen ble tilbakeført til klinikken før innflytting i nytt sykehus. Det 
portøren erfarer er at han bruker lenger tid på å kjøre pasientene. Det er lengere avstander mellom enhetene enn på det gamle sykehuset. Pasientheisen som var planlagt inne 
på sengetun  3/4  og sengetun 7 ble fjernet som et innsparingstiltak. Det har medført at portør eller annet personell har lenger avstander når pasientene skal transporteres fra 
sengetun til eks. rtg og opr. Klinikken vedtok å øke sykepleiebamanningen på medisinsk sengeenhet med tre sykepeleiere i forbindelse med budsjett 2019, men det har vært 
utfordrende å rekruttere sykepleiere. Stillingene vil ikke være besatt før mai/juni 2019.



          6 Reduksjon overtidskostnader ved 
intensiv/akuttavdeling NKS.

Reduksjon overtid Intensiv som følge av oppbemanning 
legevaktsavtale, innleie av vikarer på timebasis, videresende pasienter 
som blir liggende lenge når dette utløser overtid som det ikke er 
inndekning for

                    2 000 800                 Klinikken har overtatt drift av akuttmottaket i sin helhet inkl. oppgaver som tidligere ble gjort av AMK. Dette har resultert i et stort overforbruk på innleie av personell til 
akuttmottaket. Flere intensivsykepleiere har valgt å slutte blant annet pga høyt arbeidspress. Klinikken har ikke lykkes med å rekruttere nye sykepleiere/ intensivsykepleiere 
fortløpende etter de som har sluttet, det betyr at ledige vakter leies inn på overtid, samt at klinikken har vært nødt til å benytte vikarbyrå. Intensiv/akuttmottaket har innført 
årsturnus. Klinikken bestemte i OU-prosessen at all ø-hjelp skal gå via akuttmottak. Dette har også medført et medarbeid for ansatte i akuttmottaket. Korttidsfraværet har økt på 
intensiv/akuttmottak, men det er foreløpig ikke kartlagt om det er arbeidsrelatert fravær. I tillegg har det også vært innkjøringsutfordringer i forbindelse med ELK, henting av mat 
til pasientene og søppelhåndtering.

          7 Reduksjon merkantilt personell i NKS Reduksjon merkantilt personell i forbindelse med innføring av 
elektronisk inn-/utsjekk system samt talegjenkjenning i NKS.

                    2 500 -                 

Talegjennkjenning fungerer ikke slik klinikken planla i OU prosessen. Inn- og utsjekk er ikke utrullet i fullversjon slik klinikken forutsatte (kommer med Dips Arena/sectra). 
Klinikken skulle være full elektronsik ved innflytting, men er forsinket ikke og klinikken bruker ennå ressurser til scanning av dokumenter. I tillegg har enheten et høyt 
sykefravær( om lag 20%). De har dekket inn med vikarer så langt som mulig, men det blir ikke samme effekt av stillingene når vikarer er tilsatt sammenlignet med når de som 
innehar stillingen er på jobb. HR har anbefalt at klinikken ikke gjennomfører nedbemanningen pga.  høyt sykefravær.

          8 Reduksjon i lederfunksjoner i NKS. Fortsatt holde enhetsleder merkantil vakant, reduksjon 0,2 
enhetslederstilling Føde/Gyn, Reduksjon 0,3 stilling enhetsleder Kir.pol. 

                       750 750                 

Tiltaket er i henhold til planen. 

          9  Reduksjon i innleie leger - øye Reduksjon innleie leger. Kutte innleie Øye i 5 uker.                        350 -                 Klinikken har hatt en lege i utdanning gjennom legerekrutteringsprosjektet for å bli øyelege på sykehuset. Vedkommede valgte annen arbeidsplass etter endt utdanning. 
Klinikken har ikke kunnet redusere antall innleieuker pga. lange ventelister på kontroller.

        10 Reduksjon innleie leger Reduksjon innleie leger. Gjennomgang innleie leger medisin/andre sett 
i forhold til ventelister

                    2 800 1 400              Klinikken har leid inn resursser i mars pga fravær av fast personell samt etterslep på ventelistene (kontroller).

        11  Reduksjon i sykefravær 
(overtid/innleie som følge av 
sykefravær).

10% reduksjon i sykefravær fra 8,2% (2016) til 7,4% (2014/2015 nivå). 
Fokus på Sengeenhet Med B og Kir.avd  samt sekretærtjenester ved 
de samme enhetene.

                    1 200 -                 Klinikken har lavere sykefravær enn det klinikken hadde i 2018. Grunnet merarbeid i klinikken etter innflyttingen har klinikken måtte leie inn personell ved fravær. I og med at 
klinikken i all hovedsak har 100% stillinger utløser nesten all innleie overtidskostnader.

        12 Tjenesteplan Leger Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid.                        250 125                 
Klinikken har gjennomgått tjenesteplanen for radiologer og anestesileger og endret tjenesteplan for radiologer. Det er ikke anbefalt å endre tjenesteplan for anestesileger. 
Klinikken har ikke gjennomgått tjenesteplan for gynekologer. Dette skal gjøres i samarbeid med klinikk Hammerfest.

Klinikk Hammerfest 21 000 8 250              

1         

Øke poliklinisk aktivitet og øke 
inntekter

Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid og oppfylling av timebøker. 
Økt aktivitet poliklinikk nye stillinger. Økt aktivitet sykepleiepoliklinikk. 
Økonomisk effekt er beregnet til 4,3 MNOK på årsbasis. 

4 300                    

2 150              

Klinikken hadde en positiv effekt på dette tiltaket pr mars, men pr april er effekten liten. Det må være økt fokus på å øke aktiviteten i forhold til utvidet åpningstid og oppfylling av 
timebøker. 

2         

Øke operasjonsaktivitet samt redusere 
stryk

Øke operasjonsaktivitet med én elektiv pasient mer pr dag. Dette utgjør 
en økning på 200 operasjoner pr år. Økonomisk effekt er beregnet til 1 
MNOK på årsbasis.

1 000                    

1 000              Tilnærmet full effekt pr april.

3         

Redusere varekostnader og andre 
kostnader

Varekostnadene skal reduseres med 1,5 MNOK på årsbasis. Redusere 
andre kostnader på klasse 6 og 7 samtidig som man øker inntektene. 
Andre driftskostnader skal reduseres med 0,5 MNOK pr år. Øke 
inntekter med 0,5 MNOK på årsbasis.

2 500                    

-                 Varekostnader og andre kostnader er økt sammenlignet med samme periode i fjor. Det kan ses i sammenheng med at aktiviteten er økt i samme periode. 

4         

Sykefraværsarbeid for å redusere 
innleie, overtid og vikarbruk

Generell reduksjon av sykefravær i klinikken med 1,9 % fra 9,4 til 7,5 
%. Overtid/innleie ved sykefravær skal reduseres med 1 MNOK på 
årsbasis.

1 000                    

1 000              Klinikken ligger godt an med hensyn til reduksjon av innleie og overtid ved sykefravær, og har full effekt av tiltaket pr april.

5         

Redusere overforbruk innleie og 
overtid

Reduksjon innleie vakanser. Kostnader til innleie og overtid skal 
reduseres tilsvarende overforbruk. Økonomisk effekt er beregnet til 1 
MNOK på årsbasis. Reduksjon overtid. Kostnader mht overtid skal 
reduseres tilsvarende overforbruk. Økonomisk effekt er beregnet til 1,5 
MNOK pr år. Reduksjon ambuleringskostnader UNN ved å redusere 
antall ambuleringsuker. Økonomisk effekt er beregnet til 0,5 MNOK på 
årsbasis.

4 000                    

-                 

Det er en stor utfordring med hensyn til bemanningssituasjonen på medisinske leger og radiologer, som medfører økte kostnader tilknyttet innleie fra firma. Det jobbes med 
rekruttering og en eventuell effekt på dette tiltaket kan forventes etter hvert som stillingene blir besatt.



6         

Gjennomgang av sengestruktur i hele 
klinikken.

Reduksjon i årsverk tilsvarende 1 fordelt på hver avdeling. Økonomisk 
effekt er beregnet til ca. 3 MNOK. Optimalisere turnusplan barn og 
føde/gyn for effektiv bruke av personell mellom disse to enhetene. 
Fleksibel bruk av femdagersposten.

5 700                    

2 850              

Det har vært for dårlig planlegging ift innføring av årsturnus, men det forventes effekt i løpet av 2019.  Kostnadene på medisinsk sengepost er redusert sammenlignet med 
samme periode i fjor. 

7         

Gjennomgang merkantil tjeneste ifht 
innføring av talegjenkjenning og 
automatisk inn- og utsjekk

Talegjenkjenning skal bidra til økt kvalitet gjennom raskere oppdatert 
pasientjournal. Innføring av ny teknologi knyttet til sekretærtjenesten 
skal bidra til effektivisering av tjenesten og reduserte kostnader for 
klinikken innenfor en ramme på 3 årsverk. Økonomisk effekt er 
beregnet til 1,5 MNOK på årsbasis. Automatisk innsjekk skal bidra til at 
pasientene er selvhjulpne både i forhold til å kunne sjekke inn ved 
ankomst på sykehuset, samt at utsjekk og betaling kan gjøres av 
pasienten selv på automaten. Innføring av automatisk innsjekk og 
utsjekk skal bidra til å forenkle inn- og utsjekk for pasientene, men 
også bidra til effektivisering av merkantil tjenesten og redusere 
kostnader for klinikken innenfor en ramme på 2 årsverk. Økonomisk 
effekt er beregnet til 1 MNOK.

2 500                    

1 250              Oppdraget med å gjennomgå tjenesten er igangsatt for sent i forhold til å oppnå full effekt i 2019, men det vil oppnås effekt i løpet av siste halvår.

Drift- og Eiendomssenteret 5 430 4 682              
1         Redusert reisevirksomhet Lavere reisekostnader på klinikknivå. 190 152                 Reisekostnaden øker grunnet økt arbeidsmengde som krever regional deltakelse, oppstart av drift i nye bygg i Kirkenes, Karasjok og Alta som krever mer reising.

2         Konsulenttjenester Lavere kostnader ved innleie konsulenter. 467 467                 Full effekt. 

3         Porto Lavere forbruk v/ porto. 519 519                 Ingen effekt i mars og april. Historisk svinger porto, så lite grunnlag for avskrivelse av tiltak pr april. 

4         Telefoni sentralbord Redusert telefonikostnad sentralbord 90 72                   Tiltak gir effekt. Lavere forbruk mot i fjor grunnet økt bruk av Skype. 

5         Tekstiler Redusert tekstilkostnad på renhold 200 200                 Full effekt. 

6         Rens og vask av tøy Redusert kostnad rens og vask 210 42                   Avtalen gir lavere kostnader, men kostnaden øker i Kirkenes grunnet høyt belegg på sykehuset som kever økt bruk av tøy.

7         
MT utstyr Kirkenes Reuksjon MT utstyr Kirkenes 220 110                 

Større behov for innkjøp av medisin teknisk utstyr enn forventet før innflytning i nytt sykehuset. Usikkert om effekten utestår som en naturlig prosess i startfase av innflytning i 
nytt sykehus, eller om ny utstyrspark på sikt krever større budsjett. 

8         Vedl. Utstyr og maskiner Kirkenes Redusert vedl. Utstyr MT øst 120 96                   Påløpte kostnader ved uforventende feil som gir merforbruk mot fjoråret pr mars. Også her må det utredes om ny utstyrspark krever større budsjett.

9         
Vedlikehold bygninger Redusert vedlikehold 1 750 1 400              

Stopp av vedlikehold på gammelt sykehus før innflytning i nytt gir et unaturlig sammenlikningsgrunnlag av forbruk på vedlikehold i Kirkenes. Påløpt merkostnader i 
innkjøringsfase av nytt bygg. 

10       Vedlikehold serviceavtaler Reduksjon vedlikehold serviceavtaler 1 000 1 000              Buffer som ble omdisponert i budsjett 2019 for å kompensere for ny boligordning. Tiltak vil gi effekt. 

11       Renovasjonskostnader Redusert renovasjonskostnad Hammerfest 50 40                   Renovasjonskostnader svinger ettersom containere blir fylt. Pr april er renovasjonskostnaden tilsvarende lik fjoråret. 

12       Forbruksvarer/arbeidsklær Redusert forbruk renhold og drift Hammerfest 150 120                 Bulkinnkjøp av arbeidstøy tidlig på året er årsak til utestående effekt januar/feb. 

13       Husleiekostnader Redusert husleiekostnad IKT 54 54                   Full effekt. 

14       Fyringsolje Hammerfest Redusert forbruk fyringsolje bolig HF 160 160                 Full effekt. 

15       Surstoff og lystgass Reduksjon surstoff og lystgass HF 250 250                 Kan svinge etter behovet for gassflasker. Bedre rutiner på teknisk har pr april gitt effekt. 

Overordnede tiltak 7 000 7 000              
1         Innkjøp 6 000 6 000              

2         
E-helse, desentralisering av kontroller 1 000 1 000              

SUM tiltak 2019 77 880 44 243            

70 880 72 450

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,00
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,80

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,50
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,20
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0,00
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