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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/727 Rune Mauno og Alf Petter Wilhemsen Hammerfest, 17.06.2019 
 
Saksnummer 51/2019 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   21. juni 2019 

Virksomhetsrapport 5/2019 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i mai. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2019 til etterretning. 
2. Styret presiserer at klinikkenes vedlagte økonomiske tiltaksplaner skal 

gjennomføres.  
3. Styret vedtar handlingsplanen for redusert innleie og overtid, jfr. vedlegg 5. 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 5/2019 
3. ØBAK for mai  
4. Økonomisk tiltaksplan 2019 
5. Handlingsplan reduksjon innleie og overtid 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Virksomhetsrapport 5/2019 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Alf Petter Wilhelmsen/Rune Mauno 
Møtedato:  21. juni 2019 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i mai 2019, samt styrebehandle handlingsplan for redusert 
innleie og overtid.  
 
Det økonomiske resultatet i mai er -2,3 mill. som er 4,3 mill. dårligere enn 
resultatkravet.  Hittil i år er resultatet -19,1 mill.- som er et avvik på -29,1 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. Det 
er utarbeidet nye økonomiske tiltak, og totalt er tiltaksplanen for 2019 på 52,6 mill.  
 
Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF i mai er innenfor rammen på kassekreditten. 
Prognosen viser fortsatt at likviditetssituasjonen vil bli krevende fra medio 2019. 
 
Sykefraværet i april 2019 er 8,3 % som er en reduksjon på 0,8 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 60 dager, det er lik måltallet på 60 dager. Ventetiden i psykisk 
helsevern og rus for voksne er 53 dager, måltallet er på 45 dager. Ventetiden i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) er 56 dager, måltallet er på 35 dager. Ventetiden i 
barne- og ungdomspsykiatrien er 58 dager, måltallet er på 40 dager. Det er igangsatt et 
arbeid med utarbeidelse av handlingsplan med tiltak for å redusere ventetider i psykisk 
helsevern og rus. Handlingsplanen vil bli styrebehandlet som en del av 
virksomhetsrapport 8/2019.  
 
Fristbrudd er 2,0 %, som er høyere enn samme periode året før da andel fristbrudd var 

på 1,6 %. Klinikk Hammerfest har 9 fristbrudd i mai, klinikk Kirkenes har ett fristbrudd 

og klinikk psykisk helsevern og rus har 22 fristbrudd. Årsaken til fristbrudd psykisk 

helsevern er knyttet til innleide behandlere som ikke fullførte sitt engasjement. 

 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Aktivitet somatikk 
 

 
 

Aktiviteten pr mai 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 mai sett i forhold til samme periode i 2018. I forhold til plantall 
ligger foretaket etter med -2 040 polikliniske konsultasjoner samt -107 dagopphold 
innlagte. Når det gjelder DRG-poeng så er det polikliniske konsultasjoner som ikke 
oppnår plantall. 
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
 

 
 

I psykisk helsevern og rus er aktiviteten fortsatt lavere enn plantall både innenfor 
voksne, barn og TSB. Det er en økning i poliklinisk aktivitet innen voksenpsykiatri og rus 
sammenlignet med samme periode året før. 
 
 
 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 36 505 +2 312 -1 952

Totalt antall opphold somatikk 7 609 +735 +88

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 978 +252 +145

Dagopphold innlagte 801 +31 -107

Heldøgnsopphold innlagte 4 830 +452 +50

Polikliniske konsultasjoner 28 896 +1 577 -2 040

DRG poeng totalt 6 306 +430 -52

Herav:

DRG poeng dag/døgn 5 105 +375 +204

DRG poeng poliklinikk 1 177 +31 -280
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i fjor
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plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 305 -4 +31

Antall l iggedøgn PHV 3 773 -242 -667

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 8 412 +591 -139

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 24 -4 -4

Antall l iggedøgn BUP 945 -387 -257

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 4 160 +5 -1 753

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 37 +3 -8

Antall l iggedøgn Rusomsorg 1 476 -147 -186

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 405 +54 -160

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultat på 2,3 mill. i mai. Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -4,3 mill. i mai. 
 

 
 
I mai er lønnskostnadene 1 mill. under budsjett, mens innleie fra firma viser et 
overforbruk på 5,1 mill. Kjøp av gjestepasientdøgn og varekostnader knyttet til aktivitet 
viser også negative avvik for mai måned. Det er utarbeidet en handlingsplan for å 
redusere innleie og overtid i klinikkene som er vedlagt virksomhetsrapporten. 
 

Hittil i år er resultatet -19,1 mill. som er et avvik på -29,1 mill. i forhold til resultatkravet. 

ISF-inntekten er lavere enn budsjettert som følge av lavere poliklinisk aktivitet enn 

planlagt. I tillegg viser innleie av arbeidskraft vesentlige overforbruk.  

Overforbruk på varekostnader knytter seg i all hovedsak til pasienter som ble sendt til 

HELFO høsten 2017. 

Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

Finnmarkssykehuset har en negativ utvikling på kostnader knyttet til dyre legemidler 

(TNF-hemmere), hvor kostnadene øker sammenlignet med året før.  Økning i kostnader 

til dyre legemidler er en utfordring for alle landets sykehus. Klinikk psykisk helsevern og 

rus har et større avvik enn året før. Dette skyldes i hovedsak at klinikken har økende 

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 136,9 136,9 +0,0 668,0 668,0 +0,0 660,9 +7,2

ISF inntekter 35,0 35,5 -0,5 179,4 185,4 -6,0 162,1 +17,2

Gjestepas ientinntekter 0,8 0,6 +0,2 3,9 2,8 +1,1 3,5 +0,5

Øvrige dri fts inntekter 11,2 12,2 -1,0 59,5 62,0 -2,6 55,0 +4,5

Sum driftsinntekter 183,9 185,2 -1,3 910,8 918,2 -7,5 881,5 +29,4

Kjøp av helsetjenester 11,7 11,2 -0,5 63,8 56,1 -7,7 74,3 +10,5

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 14,3 12,8 -1,5 68,8 62,7 -6,1 63,7 -5,1

Innleid arbeidskraft 5,8 0,7 -5,1 25,2 3,3 -21,8 13,0 -12,2

Lønnskostnader 105,7 106,7 +1,0 528,1 525,8 -2,3 523,3 -4,9

Avskrivninger og nedskrivninger 8,6 9,0 +0,4 44,9 45,3 +0,4 17,8 -27,1

Andre dri ftskostnader 37,9 39,0 +1,1 189,6 196,1 +6,5 180,5 -9,1

Sum driftskostnader 184,1 179,4 -4,7 920,3 889,3 -31,0 872,4 -47,9

Driftsresultat -0,2 5,8 -6,0 -9,5 29,0 -38,5 9,1 -18,6

Finansresultat -2,1 -3,8 +1,8 -9,6 -19,0 +9,4 -7,4 -2,2

Ordinært resultat -2,3 2,0 -4,3 -19,1 10,0 -29,1 1,6 -20,8

Hittil i fjormai Hittil i år

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +2 521 +17 876 +49 636

Gjestepasientkostnader +3 515 +535 -8 098

TNF Hemmere -6 156 -10 155 -8 747

Pasientreiser -145 -2 024 -1 773

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 885 -11 343 -8 873

Klinikk Hammerfest +1 203 -4 995 -11 650

Klinikk Kirkenes -2 046 -13 187 -14 585

Klinikk Prehospital -346 -1 563 -1 957

Klinikk Service, Drift og Eiendom -923 -4 284 -2 032

Sum -4 262 -29 140 -8 079

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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innleiekostnader fra byrå, og at klinikken ikke har utskrivningsklare pasienter i den 

størrelsesorden klinikken ble trukket i budsjett 2019. I tillegg har klinikken 50 pasienter 

som fortsatt behandles via HELFO. På grunn av høyere driftskostnader i nye Kirkenes 

sykehus enn forventet har også service, drift og eiendom høyere avvik enn fjoråret. Det 

vurderes at en stor andel av disse kostnadene er innkjøringskostnader i nytt sykehus, og 

vil reduseres i 2020. 

 

De øvrige klinikkene har en positiv utvikling knyttet til avviket pr. mai sammenlignet 

med samme periode året før.  

 

Tiltak 
Klinikkene har kartlagt nye økonomiske tiltak for å nå månedsbudsjettene fremover, jfr.  
styrets vedtak i styresak 29/2019 Virksomhetsrapport 3-2019. Total risikojustert 
tiltaksplan er 52,6 mill. etter at klinikkene har utarbeidet nye tiltak. Klinikkene jobber 
også med tiltaksplanene for 2020, som vil bli lagt frem for styret i løpet av høsten 2019. 
 
Klinikk Psykisk helsevern og rus 
Klinikk psykisk helsevern og rus har nye tiltak for 3,050 mill.  

1. Ubrukte opptrappingsmidler fra fond er planlagt brukt til finansiering av 3 LIS 
lege stillinger samt reisekostnader tilknyttet spesialistutdanning, til sammen 
utgjør dette 2,8 mill. i 2019.  

2. Én stilling tilknyttet BUP Alta skal reduseres fra og med september 2019. 
Estimert effekt i 2019 på 0,25 mill. 

 
Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes har nye tiltak for 2,6 mill.  

1. Redusere overtid på kirurgisk sengepost ved å flytte nattevakts stillinger fra 
enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR). Estimert effekt på 0,67 mill. 
fra september 2019.  

2. Gjennomgang av enhet fysio/ergo. Sammenligne antall stillinger med andre 
sammenlignbare sykehus og redusere antall stillinger/holde stillinger vakant. 
Estimert effekt på 0,3 mill. fra september 2019.  

3. Reduserte lønnskostnader medisinsk avdeling som følge av at midlertidige 
stillinger til scanning av journaldokumenter. Estimert effekt på 0,17 mill. fra 
august 2019.  

4. Forbedre kodekvalitet tilknyttet inneliggende pasienter på medisinsk avdeling. 
Estimert effekt på 1,5 mill. fra juni 2019.  

 
I tillegg har klinikken risikojustert opp to tiltak i henhold til effekt hittil i år, da effekten 
har vært større enn planlagt. Dette gjelder tiltaket om å øke heldøgnsopphold på 
gynekologi og kirurgi, samt tiltaket om å redusere lederfunksjoner ved Kirkenes 
sykehus. Totalt er effekten økt med 1,3 mill. 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Klinikk Hammerfest 
Klinikk Hammerfest har nye tiltak for 1,64 mill. 

1. 6 måneders aktivitetsplan på kirurgi, ortopedi og anestesi for å få gjennomført 
flere operasjoner pr uke. Estimert effekt på 0,13 mill. fra september 2019.  

2. Besparelse i Alta og Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet Remsima 
gjennom avtale med apotek. Estimert besparelse på 0,7 mill. fra juni 2019.  

3. Øke antall operasjoner ved ansettelse av én ekstra operasjonssykepleier for å 
unngå stryk ved sykefravær og få en bedre flyt i operasjonsprogrammet. Estimert 
effekt på 0,73 mill. fra september 2019.  

4. Gjennomgang årsplan/tjenesteplan for leger. Målet er å redusere antall utvidet 
arbeidstid for leger (UTA timer). Estimert effekt på 0,08 mill. fra september 2019.  

 
Handlingsplan for redusert innleie og overtid 
Innleie- og overtid er en betydelig utfordring i klinikkene noe som særlig skyldes høyt 
sykefravær og/eller rekrutteringsutfordringer som gir vakante stillinger. Kostnaden ved 
innleie av leger fra byrå er den største utfordringen. Det er få avdelinger som står for 
den høyeste innleiekostnaden, og situasjonen har vedvart over flere år i flere av disse 
avdelingene.  
 
Inkludert i tallene nedenfor er: 

 Medisinske leger Hammerfest sykehus inkluderer alle overlegestillinger, også i 

Alta og Karasjok. De vakante stillingene er 4,2 indremedisinere. I Alta er en 

overlegestilling besatt, men en indremedisiner og en allmennlegestilling i Alta er 

ubesatt. 

 Ved kirurgisk avdeling Kirkenes er det 5,75 stillinger inkludert øye, ØNH og 

urolog. De to ubesatte stillingene er øyelege og urolog. 

 

 
 
I handlingsplanen vil klinikkene ha særlig fokus på at bemanningsplan og årsturnus 
henger sammen, samt reduksjon av sykefravær i avdelingene med de største 
utfordringene. I tillegg vil fokus rettes mot de ovenfor nevnte avdelinger med langvarige 
rekrutteringsutfordringer for å få til rekruttering der det er høye innleiekostnader fra 
byrå. Det har gjennom flere år vært generelt fokus på å redusere innleiekostnader 
gjennom økt rekruttering. Endringen gjennom handlingsplanen er at HR-avdelingen i 

Koststed tekst Beløp AvvikAnt overlegest Vakante stillinger Langtidsfravær Løste vakanser Uløste vakanser

Radiolog HS 6 348 240 4,00 2,50 30% fom 1/10, 100% fom 1/1-20 1,20

Medisinske leger HS 5 276 838 11,00 4,20 4,20

Medisinske leger HS 2(1) 1(1) 1(1)

Kirurgiske leger KS 2 838 191 5,75 2,00 2,00

Radiolog KS 945 791 5,00 2,00 2,00

Leger rehabilitering KS 485 019 2,00 1,00 1,00

Ortopediske leger KS 483 503 1,40 0,31 Starter 28.07.2019 0,00

VPP-Alta 1 387 309 4,00 0,00 2 0,00

VPP-Hammerfest 462 843 2,00 1,00 Start august. 0,00

Døgnenhet psykisk helse og 

avhengighet Karasjok 401 159 4,00 0,50 0,50

BUP Alta 391 197 2,00 0,00 1 0,00

Utdrag enheter 19 020 090 42,15 (1) 13,51 3,0 11,9(1)

Total innleie jan-mai 19 932 319

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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større grad får et ansvar for å være støtte til klinikksjefene, og at det fokuseres på de 
avdelingene som har de største utfordringene. Handlingsplanen iverksettes 
umiddelbart, og forventes å gi effekt mot slutten av 2019 og i 2020. 
 
Likviditet 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert likviditetsprognosen med regnskapstall for mai. 
Likviditetssituasjonen er krevende fra medio 2019.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet for april er 8,3 %. Alle klinikker har høyt sykefravær, men klinikk 

prehospitale tjenester og service, drift og eiendom ligger under måltallet på 7,5 % i april.  

 

Utvidelse av nærværsprosjektet 

Helgelandssykehuset HF har hatt lavest sykefravær i regionen og vært innenfor 

målkravet gjennom flere år. Foretaksledelsen har fått en gjennomgang av foretaket sitt 

nærværsprosjektet og har utvidet Finnmarkssykehuset HF sitt nærværsprosjekt med 

flere tiltak basert på erfaringene fra Helgelandssykehuset HF. Målet er å redusere 

sykefraværet med 1 % poeng per 31.12. 2020. I tillegg til nærværsplaner i hver enkelt 

avdeling vil nye tiltak være:  

 Obligatorisk opplæring i nærværsarbeid 

 Månedlig oppfølging av enheter med høyrere sykefravær enn måltall 

 Obligatorisk mulighetssamtale for alle ansatte med høyt eller hyppig fravær 

 Nærværskontrakter og erfaringsdeling gjennom deling av de gode historiene. 

 
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. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 17. juni 2019. 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

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

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

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

7. Direktørens vurdering  
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultatavvik også i mai 2019. Det er utarbeidet 
nye tiltak i alle klinikker for å nå riktig inngangsfart til 2020, totalt har klinikkene tiltak 
på 52,6 mill. som skal gjennomføres i 2019. Administrerende direktør forventer at 
tiltakene blir gjennomført i henhold til planen, og det vurderes at supplerende tiltak vil 
bidra til høyere effekt. I tillegg gjøres en jobb med tiltak for 2020 som vil bli effektuert 
fortløpende gjennom høsten. Resultatprognosen opprettholdes på -10 mill. i mai da flere 
av klinikkene har en positiv utvikling i resultatavviket.  
 
Kvalitetsindikatorene som ventetid, fristbrudd og epikrisetider varierer fra måned til 
måned, og spesielt psykisk helsevern og rus er langt fra målet på ventetider. Tiltaksplan 
for å oppnå målene for nye ventetider innenfor psykisk helsevern og rus legges frem for 
styret i virksomhetsrapport 8/2019. 
 
I handlingsplan for redusert innleie og overtid er innsatsen spisset til å gjelde den 
enkelte enhet med de største utfordringene. Det har vist seg å være utfordringer over tid 
å rekruttere innenfor radiologi, medisinske spesialister og psykolog spesialister.  
Rekrutteringsutfordringen innenfor disse fagfeltene gjelder ikke spesielt for Finnmark.  
HR-avdelingen har fått et særskilt ansvar for å bidra og følge opp implementering av 
planen. En spisset handlingsplan vurderes å kunne gi bedre resultater for de enheter 
som har utfordringene. I tillegg har foretaket forsterket innsatsen knyttet til 
nærværsarbeidet etter modell fra Helgelandssykehuset HF, noe som også vil bidra til 
redusert innleie og overtid. 
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Oppsummering av utvikling 
 

 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i mai 2019. Resultatet for mai viser et 
negativt avvik på -2,3 mill., og i forhold til overskuddskravet så er budsjettavviket på -4,3 mill.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF for somatikken var 60 dager i mai, som er innenfor 
kravet på 60 dager. Når det gjelder psykiatrien (VOP/BUP/TSB) så er ingen av områdene i 
tråd med målkravet til ventetid i mai. 

Fristbruddene var 2,0 %, som er over måltallet på 0 %.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,3 % i april. Det er en nedgang på 1,0 
prosentpoeng fra mars måned. 

Det er realiserte tiltak for 10,9 mill. pr. mai. Dette er en oppnåelsesgrad på 21 % av 
risikojusterte tiltak for 2019.  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk (< 60 dager) 60 9 4

Ventetid psykisk helsevern voksne (< 45 dager) 53 7 5

Ventetid psykisk helsevern barn (< 40 dager) 58 7 0

Ventetid psykisk helsevern rus (< 35 dager) 56 7 15

Fristbrudd 2,0 % +1,1 p.p. +0,4 p.p.

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 85,6 % -1,5 p.p. -0,6 p.p.

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

mai 2019 -2,3 -4,3

Hittil  i  år -19,1 -29,1

Prognose 2019 -10                                    -33,9

Tiltak  2019 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 77 880 52 643 10 870

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

mai 2019 TNOK 250 000 74 822 -16 226                      

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

Andel heltidsansatte sykepleiere (> 1 % sammenlignet med 2018) 30,5 % 30,6 % 29,2 %

Andel helsefagarbeidere (samlet > 5 % innen 2021) 3,3 % 3,3 % 3,6 %

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) apr. 2019 HiÅ HiF

Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 8,3 % 9,0 % 8,8 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp mai 2019 HiÅ

Meldt fra kommune 8                                       45                          

Meldt fra spesialisthelsetjenesten 1                                       5                            

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

Antall  publisert behandl ingsbeskrivelser (> 150 i  2019) 10                                     50                          168                             

Innkjøp mai 2019 HiÅ Antall i fjor

Antall  ad-hoc anskaffelser (< 25) 1 3 6

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

Andel faktura gjennom ClockWork (> 80 %) 54,6 % 50,4 % 45,5 %
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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 59 dager i mai. Til 
sammenligning var ventetiden 55 dager i mai 2018, mens gjennomsnittlig ventetid for 2018 
var på 54 dager. 
 
 
 

 
Kilde: VA 

I somatisk virksomhet var ventetiden 60 dager i mai. Det er innenfor nasjonalt måltall på 60 
dager, samt 5 dager over internt måltall på 55 dager. Til sammenligning var ventetiden 56 
dager i mai 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 60 - - - - - - -

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

  40

  45

  50

  55

  60

  65
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 d
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r

Somatikk: ventetid antall dager

2018

2019

Mål
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Kilde: VA 

Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 53 dager i mai, noe som er 8 dager over målet 
om å gi et tilbud innen 45 dager. Til sammenligning var ventetiden i mai 2018 på 48 dager for 
psykisk helsevern voksne.  
 
 

 
Kilde: VA 

Ventetiden for rusbehandling var 56 dager i mai, som er 21 dager over målet om å gi et tilbud 
innen 35 dager. Til sammenligning var ventetiden i mai 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 46 53 - - - - - - -

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 56 - - - - - - -

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 58 dager i mai, som er 18 dager over 
målet om å gi et tilbud innen 40 dager. Til sammenligning var ventetiden også i april 2018 på 
58 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 2,0 % i mai 2019. Til sammenligning var andelen 1,6 % i mai 
2018. Finnmarkssykehuset HF oppnår ikke målet på 0 % fristbrudd i mai. Til sammenligning 
var andelen avviklede fristbrudd 0,9 % i april. 
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Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 9 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 1 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 22 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus.  Årsaken til fristbrudd psykisk 
helsevern er knyttet til innleide behandlere som ikke fullførte sitt engasjement. 

Av antall fristbrudd pasienter innen psykisk helsevern og rus som ble sendt til HELFO høsten 
2017 er 3 pasienter utskrevet fra april til mai.  

 
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 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 mai.  

 
Kilde: DIPS 

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

Antall fristbruddpasienter 71 68 66 62 60 60 58 57 55 53 50

År

7 dager 1 dag 7 dager 1 dag

Måned Snitt 2018 Snitt 2018 Mai Mai

Finnmarkssykehuset 89 % 42 % 84 % 33 %

Klinikk Hammerfest 89 % 43 % 85 % 31 %

Klinikk Kirkenes 92 % 46 % 85 % 39 %

Måltall somatikk 100 % 80 % 100 % 70 %

Psykisk helsevern og rus 73 % 21 % 72 % 22 %

Måltall PHR 100 % 80 % 100 % 50 %

2018 2019
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Finnmarkssykehuset HF hadde en andel på 84 % av epikrisene innen 7 dager og 33 % av 
epikrisene innen 1 dag i mai. Det er en lavere andel epikrisetid for 7 dager sammenlignet med 
snittet for 2018, og vesentlig lavere for 1 dag i mai sammenlignet med gjennomsnittet for 
2018. Klinikk Psykisk helsevern og rus hadde marginal nedgang i andel epikriser innen 7 
dager og marginal økning epikriser innen 1 dag sammenlignet med snittet for 2018.  

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 5,9 %. 
Summert for psykisk helsevern og rus er det en økning i poliklinisk aktivitet fra samme 
periode i 2018 på 5,3 %. Det er lavere aktivitetsvekst i psykisk helsevern og rus enn i 
somatikken. Det er TSB og VPP som har størst positiv endring fra samme periode i 2018, mens 
BUP har en liten økning.  

Kostnadsøkningen hittil i år er høyere i somatikken enn for psykisk helsevern og rus. I psykisk 
helsevern og rus er kostnadene redusert med 3,2 %, mens somatikken har en økning på 6,3 %.   

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 55 dager 
for mai 2019 mot 60 dager i somatikken. Psykisk helsevern og rus har økt ventetiden med 5,5 
% sammenlignet med samme periode i 2018. Somatikken har en reduksjon på -2,5 % hittil i år 
mot samme periode i fjor. Ventetiden reduseres i somatikken, men øker i psykisk helsevern og 
rus. 

Oppsummert oppfyller ikke Finnmarkssykehuset HF den gylne regel i og med at aktiviteten og 
kostnadene øker mer i somatikken enn i psykisk helsevern og rus, samt at ventetiden er 
redusert i somatikken og økt i psykisk helsevern og rus. 

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

fjor hittil

Somatikk 5 412             5 971             27 335           28 937           5,9 %

VPP 1 660             1 742             7 821             8 410             7,5 %

BUP 853                 894                 4 155             4 160             0,1 %

TSB 52                   83                   351                 406                 15,7 %

SUM PHR 2 565             2 719             12 327           12 976           5,3 %

Somatikk 91,0               92,6               443,0             471,1             6,3 %

VPP 19,0               17,4               85,5               85,5               0,0 %

BUP 7,5                  7,5                  38,3               36,1               -5,7 %

TSB 5,8                  3,3                  14,3               12,1               -15,4 %

SUM PHR 32,3               28,2               138,1             133,7             -3,2 %

Somatikk 56 60                   56                   55                   -2,5 %

SUM PHR 50 55                   47                   50                   5,5 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

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

 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Aktiviteten pr. mai 2019 for somatikk viser at antall kontakter og antall DRG-poeng var 
høyere enn året før, men bak plantall. Begge de somatiske klinikkene hadde aktivitetsøkning 
pr. mai sett i forhold til samme periode i 2018, og økningen er størst i Kirkenes. 
Finnmarkssykehuset HF hadde 452 flere heldøgn, og 1577 flere polikliniske konsultasjoner 
pr. mai 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. I forhold til plantall ligger foretaket 
etter med -2 040 polikliniske konsultasjoner samt -107 dagopphold innlagte. Når det gjelder 
DRG-poeng så er det polikliniske konsultasjoner som ikke oppnår plantall. 

 

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 var under plantall både i og pr. mai.  
 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 36 505 +2 312 -1 952

Totalt antall  opphold somatikk 7 609 +735 +88

Herav:

Dagopphold polikl inikk 1 978 +252 +145

Dagopphold innlagte 801 +31 -107

Heldøgnsopphold innlagte 4 830 +452 +50

Polikliniske konsultasjoner 28 896 +1 577 -2 040

DRG poeng totalt 6 306 +430 -52

Herav:

DRG poeng dag/døgn 5 105 +375 +204

DRG poeng poliklinikk 1 177 +31 -280
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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 mai 2019 var høyere enn samme periode i fjor. 
Kirkenes ligger 0,1 poeng høyere i mai 2019 sammenlignet med samme periode i fjor, og 
Hammerfest ligger 0,45 poeng høyere enn samme periode i fjor. I mai var det totalt produsert 
2,62 poeng pr månedsverk. Kirkenes produserte 2,34 poeng og Hammerfest produserte 2,81 
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 hadde færre liggedøgn pr. mai enn både fjoråret og plantall. Når det gjelder 
polikliniske konsultasjoner så var det i sum en positiv utvikling sammenlignet med samme 
periode i 2018, men klinikken nådde ikke plantallene. Antall utskrivninger hadde negativ 
utvikling for sammenlignbar periode i 2018, men summert i forhold til plantallene var 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 
summert positivt avvik i forhold til plantall. Når det gjelder polikliniske konsultasjoner så var 
aktiviteten høyere enn samme periode i 2018, men VOP oppnår ikke plantallet pr. mai. 

Barne- og ungdomspsykiatrien 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde lavere aktivitet pr. mai enn fjoråret på antall liggedøgn 
og utskrivninger, og oppnår heller ikke plantall. Antall polikliniske konsultasjoner var på 
samme nivå som sammenlignbar periode for fjoråret, men ligger godt bak plantall.  

Rus 

Rus hadde lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall på antall liggedøgn. Polikliniske 
konsultasjoner viser en økning pr. mai sett i forhold til samme periode i 2018, men aktiviteten 
var fortsatt under plantallet. Når det gjelder antall utskrivninger var 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 305 -4 +31

Antall  l iggedøgn PHV 3 773 -242 -667

Antall  polikliniske konsultasjoner PHV 8 412 +591 -139

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 24 -4 -4

Antall  l iggedøgn BUP 945 -387 -257

Antall  polikliniske konsultasjoner BUP 4 160 +5 -1 753

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 37 +3 -8

Antall  l iggedøgn Rusomsorg 1 476 -147 -186

Antall  polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 405 +54 -160
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF hadde et negativt resultat på 2,3 mill. i mai. Målt mot resultatkravet 
på 2,0 mill. hadde foretaket et resultatavvik på -4,3 mill. i mai. Inntektene var -1,3 mill. under 
budsjett og driftskostnader eks. finans var 4,7 mill. over budsjett. I mai var lønnskostnadene  
1 mill. under budsjett, mens innleie fra firma viser et overforbruk på 5,1 mill. Kjøp av 
gjestepasientdøgn og varekostnader knyttet til aktivitet viser også negative avvik for mai 
måned. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på -6,0 mill., mens finansresultatet 
viser et positivt avvik på 1,8 mill.  

Finnmarkssykehuset HF har et internt resultatkrav på +2,6 mill. hver måned i 2019, noe som 
betyr et negativt avvik på 4,9 mill. målt mot internt resultatkrav. 

Hittil i år er resultatet -19,1 mill. som er et avvik på -29,1 mill. i forhold til resultatkravet. ISF-
inntekten er lavere enn budsjettert som følge av lavere poliklinisk aktivitet enn planlagt. I 
tillegg viser innleie av arbeidskraft vesentlige overforbruk. Overforbruk på varekostnadene 
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 136,9 136,9 +0,0 668,0 668,0 +0,0 660,9 +7,2

ISF inntekter 35,0 35,5 -0,5 179,4 185,4 -6,0 162,1 +17,2

Gjestepa s ientinntekter 0,8 0,6 +0,2 3,9 2,8 +1,1 3,5 +0,5

Øvrige dri fts inntekter 11,2 12,2 -1,0 59,5 62,0 -2,6 55,0 +4,5

Sum driftsinntekter 183,9 185,2 -1,3 910,8 918,2 -7,5 881,5 +29,4

Kjøp av hels etjenester 11,7 11,2 -0,5 63,8 56,1 -7,7 74,3 +10,5

Va rekos tnader knyttet ti l  aktivi tet 14,3 12,8 -1,5 68,8 62,7 -6,1 63,7 -5,1

Innleid arbeidskraft 5,8 0,7 -5,1 25,2 3,3 -21,8 13,0 -12,2

Lønnskostnader 105,7 106,7 +1,0 528,1 525,8 -2,3 523,3 -4,9

Avs krivninger og neds krivninger 8,6 9,0 +0,4 44,9 45,3 +0,4 17,8 -27,1

Andre dri fts kos tnader 37,9 39,0 +1,1 189,6 196,1 +6,5 180,5 -9,1

Sum driftskostnader 184,1 179,4 -4,7 920,3 889,3 -31,0 872,4 -47,9

Driftsresultat -0,2 5,8 -6,0 -9,5 29,0 -38,5 9,1 -18,6

Finans resul tat -2,1 -3,8 +1,8 -9,6 -19,0 +9,4 -7,4 -2,2

Ordinært resultat -2,3 2,0 -4,3 -19,1 10,0 -29,1 1,6 -20,8

Hittil i fjormai Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

Finnmarkssykehuset HF har et avvik på TNF hemmere på -10,1 mill. Mens 
pasientreisekostnaden viser et avvik på 2,0 mill. pr. mai.  
 
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.  
 
Klinikk Hammerfest hadde et positivt resultatavvik i mai måned. Dette skyldes i hovedsak 
engangseffekt av tilbakeført overlegepermisjon. Likevel har klinikken en positiv utvikling i 
resultatavviket sammenlignet med 2018. Avviket er -5 mill. mot 11,7 mill. året før. 
 
Avviket i klinikk Kirkenes skyldes lavere poliklinisk aktivitet enn planlagt, høyere 
lønnskostnader og innleie enn budsjettert. 
 
Service, drift og eiendom har hovedsakelig negative avvik på behandlingshjelpemidler samt 
lavere leieinntekter på boliger enn planlagt. 
 
For klinikk Prehospitale tjenester skyldes det negative avviket økte kostnader for 
ambulansebåt i påvente av ny avtale. 

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.  

 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +2 521 +17 876 +49 636

Gjestepasientkostnader +3 515 +535 -8 098

TNF Hemmere -6 156 -10 155 -8 747

Pasientreiser -145 -2 024 -1 773

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 885 -11 343 -8 873

Klinikk Hammerfest +1 203 -4 995 -11 650

Klinikk Kirkenes -2 046 -13 187 -14 585

Klinikk Prehospital -346 -1 563 -1 957

Klinikk Service, Drift og Eiendom -923 -4 284 -2 032

Sum -4 262 -29 140 -8 079
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Prognosen opprettholdes på -10 mill., dvs. -34 mill. i forhold til resultatkrav på +24 mill. Dette 
begrunnes i at klinikkene har tro på å gjennomføre tiltak på 52,6 mill. i 2019. I tillegg har 
foretaket en reserve som ligger i desember på 8 mill.  

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet pr. mai 2019.  
 
Finnmarkssykehuset HF har kontinuerlig fokus på tiltaksarbeidet, og disse er ytterligere 
korrigert i løpet av mai 2019. Tiltaksplanen for 2019 er justert fra 44,2 til 52,6 mill. Pr. mai er 
det realisert tiltak for 10,9 mill., som utgjør 21 % av risikojustert budsjett for tiltakene på 52,6 
mill. Effekt av tiltakene i mai er på 2,1 mill. Målt mot opprinnelige planlagte tiltak på 77,9 mill. 
er effekten 14%. 
 

 

 

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

Under vises oppdatert likviditetsprognose for 2019.  

Klinikk/senter Tall  i MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr mai 

2019

Stab med felleskostnader +8,0 +6,2

Senter for Drift og Eiendom -4,5 -4,3

Klinikk Hammerfest -9,4 -5,0

Klinikk Kirkenes -13,0 -13,2

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -1,6

Klinikk Psykisk helsevern og rus -15,0 -11,3

Prognose avvik fra budsjett -33,9 -29,1

Budsjettert resultat HN 2019 +24,0

Prognose netto resultat -9,9

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        24 100        2 876          12 %

2 - Lav sannsynlighet -              13 576        4 328          32 %

3 - Middels sannsynlighet -              14 925        3 666          25 %

4 - Høy sannsynlighet -              42                -              0 %

5 - Tiltaket bl ir ikke gjennomført i  2019 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 77 880        52 643        10 870        21 %
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Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2019 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader i mai. Faktisk forbruk viser at det er brukt 175,2 mill. av 
kassakreditten i mai. Prognosen viser at Finnmarkssykehuset HF i juli vil ha behov for 
likviditetstilførsel. Ved utgangen av året vil foretaket ha en negativ saldo på -381 mill., noe 
som er en forverring fra prognosen pr. april med 44 mill. Hovedårsaken til forverret 
likviditetsprognose er negativt resultatavvik. Dermed vil Finnmarkssykehuset HF bruke 131 
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.  

 

Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen nedenfor viser er likviditeten 74,8 mill. pr. mai, som er en reduksjon i likviditet på 16,2 
mill. fra forrige måned. 
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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 132,6 mill. pr. mai. Klinikk Alta utgjør 64,6 mill. av 
dette, Nye Hammerfest sykehus 25,6 mill., mens Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 
utgjør 19,4 mill.  

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 mai 2019 og 6 månedsverk over samme måned i 
fjor.  

 

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                       19 430                                      7 000             -              69 292                          37 252           17 822          52 %

Klinikk Alta 268 187                 -                  44 813                       64 643                                      126 500 -              332 830 171 313         106 670        38 %

Hammerfest nye sykehus 10 533                    -                  -10 533                      25 641                                      110 000        -              36 174                          99 467           73 826          26 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 20 134                    -                  4 972                          2 563                                         15 000          -              22 697                          19 972           17 409          13 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 26 035                    -                  6 433                          7 278                                         32 000          -              32 397                          38 433           31 155          19 %

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

 

Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset HF ligger under plantall med 23 månedsverk etter korreksjon for 
registrerte refusjoner og innleie i mai. Det var en noe forsinket registrering av refusjoner i 
april måned, disse er kommet inn i mai. Samme periode året før lå månedsverk over med 4 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. 

 

2018

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

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 104 106 103 103 108 0 0 0 0 0 0 0 105           100            

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

Hammerfest 516 522 521 521 513 0 0 0 0 0 0 0 518           525            

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

Kirkenes 360 364 366 373 371 0 0 0 0 0 0 0 367           367            

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

PHR 289 305 289 301 294 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 241 240 239 241 235 0 0 0 0 0 0 0 239           247            

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

SDE 113 115 112 111 112 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

Mai 2019

Gj. snitt hittil i 

år 2019 pr. mnd Mai 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 620                      1 643                      1 595                       1 617                      

Faste månedsverk 1 442                      1 443                      1 441                       1 441                      

Variable månedsverk 191                          192                         185                           218                          

Brutto månedsverk 1 632                      1 636                      1 626                       1 659                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -103                        -89                          -71                           -76                          

Innleie fra byrå 68                            57                           44                             34                            

Netto månedsverk 1 598                      1 604                      1 599                       1 617                      

Differanse -23                          -39                          4                               -0                             
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Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 18,9 % i mai måned. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn forrige 
måned og andel deltidsansatte er 0,7 prosentpoeng 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 mai 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 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 
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Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andelen midlertidig ansatte for mai  
er 13,49 % dette er 2,99 prosentpoeng lavere enn mai i fjor.  
 

Sykefravær 

 
Kilde: VA 

Sykefraværet for april 2019 er på 8,3 %, som er over måltall på 7,5 % og en reduksjon på 1 
prosentpoeng fra mars måned. Klinikk Prehospitale tjenester ligger under måltallet på 7,5 %, 
klinikken har 4,8 % sykefravær i april. Det samme gjelder klinikk for Service, drift og eiendom 
med 7,3 % sykefravær i april. Dette er en nedgang for Service, drift og eiendom på 0,2 
prosentpoeng fra forrige måned. 

Klinikk Hammerfest og klinikk Psykisk helsevern og Rus har en nedgang i sykefravær fra 
forrige måned med henholdsvis 1,1 og 2,7 prosentpoeng, mens klinikk Kirkenes har en økning 
på 0,6 prosentpoeng fra måneden før. 

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

Utvidelse av nærværsprosjektet 

For å redusere sykefravær har Finnmarkssykehuset HF gjennom flere år hatt fokus på 
nærværsarbeid. Finnmarkssykehuset HF har nå utvidet nærværsprosjektet med flere tiltak 
basert på erfaringene fra Helgelandssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF har hatt lavest 
sykefravær i regionen og vært innenfor målkravet gjennom flere år. Målet er å redusere 
sykefraværet med 1 % poeng per 31.12. 2020. I tillegg til nærværsplaner i hver enkelt 
avdeling vil nye tiltak være: 

 Obligatorisk opplæring i nærværsarbeid 

 Månedlig oppfølging av enheter med høyrere sykefravær enn måltall 

 Obligatorisk mulighetssamtale for alle ansatte med høyt eller hyppig fravær 

 Nærværskontrakter og erfaringsdeling gjennom deling av de gode historiene. 
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Andel sykepleiere 

 
Kilde: VA 

Andel fast heltid sykepleiere skal øke med 1 prosentpoeng i 2019 sammenlignet med 2018. 
Foretaket jobber med tiltak. Pr. mai 2019 har andelen økt med 1,44 prosentpoeng. 

 

Andel helsefagarbeidere 

 
Kilde: VA 

Andelen helsefagarbeidere skal øke til 5 % innen år 2021. Andelen ved Finnmarkssykehuset 
HF ligger på 3,3 % pr. mai 2019. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng pr. mai mot samme 
periode i fjor. Finnmarkssykehuset HF jobber godt med å vurdere ulike muligheter og tiltak. 
Foretaket jobber langsiktig med tiltak for å nå kravet innenfor tidsfristen. 
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Handlingsplan reduksjon innleie og overtid 
Med referanse til oppdragsdokumentet 2019 skal Finnmarkssykehuset HF styrebehandle en 
plan for reduksjon av innleie av personell innen 1. juli. Bemanningsplanlegging og 
rekruttering er fokusområder i foretaket for reduksjon både av innleie og overtid.  

Kombinasjonen mellom sykefravær og rekrutteringsutfordringer som gir vakante stillinger, er 
årsaker til innleie- og overtidskostnadene. Innleiekostnader fra byrå henger i stor grad 
sammen med vakante legestillinger. 

Inkludert i tallene nedenfor er: 

 Medisinske leger Hammerfest sykehus inkluderer alle overlegestillinger, også i Alta og 

Karasjok. De vakante stillingene er 4,2 indremedisinere. I tillegg er en indremedisiner 

og en allmennlegestilling i Alta ubesatt. 

 Ved kirurgisk avdeling Kirkenes er det 5,75 stillinger inkludert øye, ØNH og urolog. De 

to ubesatt er øyelege og urolog. 

 

 
Kilde: Agresso 

Innleiekostnaden fra firma summert for leger, sykepleiere og annet helsepersonell pr. mai 
2019 er på 25,2 mill., av dette utgjør innleie av legespesialister i nærmere 20 mill.  
Innleiekostnadene fordeler seg på 79% leger, 6% sykepleiere og 15% annet helsepersonell (i 
hovedsak psykologer).  

Klinikkene har i samarbeid med HR-avdelingen utarbeidet en handlingsplan for å redusere 
innleie og overtid. Tiltaksplanen har følgende hovedretning: 

 Jobbglidning 
 Analyser for bedre styring  
 Bemanningsplanlegging 
 Langtidsplanlegging 
 Sykefravær 
 Ferieplanlegging 
 Rekrutteringstiltak 

Handlingsplan reduksjon innleie og overtid 2019-2020 er vedlagt, jfr. vedlegg 5. 

 

 

 

Koststed tekst Beløp Ant overlegest Vakante stillinger Langtidsfravær Løste vakanser Uløste vakanser

Radiolog HS 6 348 240 4,00 2,50 30% fom 1/10, 100% fom 1/1-20 1,20

Medisinske leger HS 5 276 838 11,00 4,20 4,20

Medisinske leger HS 2(1) 1(1) 1(1)

Kirurgiske leger KS 2 838 191 5,75 2,00 2,00

Radiolog KS 945 791 5,00 2,00 2,00

Leger rehabilitering KS 485 019 2,00 1,00 1,00

Ortopediske leger KS 483 503 1,40 0,31 Starter 28.07.2019 0,00

VPP-Alta 1 387 309 4,00 0,00 2 0,00

VPP-Hammerfest 462 843 2,00 1,00 Start august. 0,00

Døgnenhet psykisk helse og 

avhengighet Karasjok 401 159 4,00 0,50 0,50

BUP Alta 391 197 2,00 0,00 1 0,00

Utdrag enheter 19 020 090 42,15 (1) 13,51 3,0 11,9(1)

Total innleie jan-mai 19 932 319
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Bygge- og utviklingsprosjekter 
 

Alta Nærsykehus – gjennomføringsfasen 

 

Fremdrift  

Aktiviteter siste periode (mai 2019) 

 Ny opplæringsplan er oversendt FIN HF 
 Oppstartsmøte kunstnerisk utsmykning – utført 2.5.19.  
 Ombygging i eksisterende bygg – omfang og tidspunkt avklart med unntak av RTG og 

desinfeksjonsrom 
 Omfang av oppgradering av mobildekningen ferdigstilt.  
 Oppfølging og kvalitetssikring av funksjonsbeskrivelser, FDV dokumentasjon og 

sjekklister innlagt i Plania 
 Inntransportert og i gangkjørt MR, inkludert testregime 
 Milepæl: Mekanisk ferdigstillelse og dokumentasjon ble utsatt fra 02.05.19 til 09.05.19 
 Gjennomgang av forutsetninger for midlertidig brukstillatelse utført med aktiviteter 
 Igangkjøring av tekniske anlegg og systematisk ferdigstillelse pågår 
 Innkjøp utstyr ambulansestasjon pågår 
 Gjennomgang av driftsforutsetninger og to nye medarbeidere pågår 
 Forberedelse for fullskalatest 18.06.19 

 

Produksjon byggeplass siste periode (mai 2019) 
 Milepæl mekanisk ferdigstilt 
 Lukking av punkter i StreamBIM 
 Teknisk igangkjøring, innregulering og integrerte tester 
 BH-installasjoner billeddiagnostikk 
 Nedrigging 
 Utomhusarbeider 
 Innredning ambulansestasjon 
 Alta Omsorgssenter: Alle anlegg bortsett fra tøy- og avfallssug i gangkjørt. 

 

Fremdrift er i henhold til plan. Overtakelse av bygget er satt til 17.10.2019. Oppstart med 
pasienter er 1. november 2019. Det er utarbeidet ny fremdriftsplan for ITB/ systematisk 
ferdigstillelse etter befaring gjennomført 2.5.19  

 

Økonomi 
Ytre ramme for prosjektet er 453,5 millioner inkludert CT/MR og ambulansestasjon. Det er 
påløpt 357,6 millioner. 

 

Risiko 

 Grensesnitt mellom prosjektorganisasjonen og brukerorganisasjon vedrørende opplæring 
og sikkerhet før klinisk drift.  

 Merforbruk Rambøll ift forventet økonomisk ramme 
 Midlertidig brukstillatelse med utbyggingsavtalen og avtalte rekkefølgebestemmelsene  
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HMS & Kvalitet 

HMS 

 Bemanning på byggeplass i perioden: 33 stk. 
 Antall Firma på plassen: 9stk, inkl. totalentreprenøren.  
 Bemanning på byggeplass neste periode: 24 stk. i snitt per uke  

 

 

Det gås ukentlige vernerunder. SJA gjennomføres i hht planer.  

 

Kvalitet  

 

 

Miljø 

Avfallsrapport fra Totalentreprenøren viser akkumulert sorteringsgrad på 87,6 % hittil. For 
perioden var den på 99,3 %. Det er ikke rapportert om spesialavfall.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Denne 

perioden 
Akkumulert 

Antall SJA 2 42 

Antall RUH 2 217 

Antall 
fraværsskader 

1 1 

Antall 
fraværsskader 
m/sykmelding 

0 0 

   

  
Denne 
perioden 

Akkumulert 

KS avvik 1 94 

KS avvik lukket 0 82 
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Samisk helsepark- gjennomføringsfasen 

Fremdrift 

Aktiviteter siste periode (mai 2019) 

 Lektring og kledning utvendig vegger.  Hoved strekk sprinkel begge etasjer ferdig. 
Foringer og listverk vinduer.  Maler arbeidet er ferdig i 1. etasje. Montering av tekniske 
føringer i himling i 1.etg. Kabelkanaler og stikk/utstyrs montasje. Gulvbelegg i div. rom. 
Baderomsplater. Heismontasje. Bindingsverk, stål og hulldekker møtesenter del. Start 
montering himling u.etg. Innsett av dører u.etg.  

 Finnmarkssykehuset kan påbegynne montering av røntgen 19. august.  
 Møterommene er planlagt ferdigstilt i uke 42. 
 I perioden har det fra prosjektledelsen vært stort fokus på å forberede ferdigstillelse, 

hvordan løse den totale utomhus situasjonen.  
 Sluttdato med Totalentreprenør er 19. august 2018. Det rapporteres 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.  

 SDE har hatt gjennomgang av FDV kravene med Totalentreprenøren for å sikre at 
dokumentasjonen legges mest mulig riktig inn i Plania for å gi et best mulig utgangspunkt 
for drift. 

 

Økonomi 

Prognosen viser foreløpig at prosjektet med de avsetninger og kutt som er gjort inkl. 
finanskostnader viser at prosjektet har en reserve på ca. kr.240.000,- inkl. mva. Rammen er på 
57 mill. vil overholdes. 

 

Risiko 

Risiko i prosjektet er knyttet til de økonomiske konsekvensene av endringer som er en 
naturlig del av prosjektutviklingen, brukerprosesser og eventuelle andre byggherre initierte 
endringer. Risikoen i prosjektet avtar, men det er sannsynlig at prosjektet kan få en mindre 
budsjettoverskridelse. Med dagens kunnskap om risikoen i prosjektet er ikke usannsynlig at 
det kan utgjøre i størrelsesorden Kr. 500.000,-. 

 
Nye Hammerfest sykehus - forprosjektfasen 

Fremdrift  

Aktiviteter siste periode (mai 2019) 

 Priskalkyle E4 24.5.19 foreligger med forslag til splitt mellom partene 
 Rapporteringsrutiner og administrative rutiner mellom partene (HK, UiT, FIN HF), skjer 

per tiden på Interaxo og ved direkte informasjonsmøter. 
 Konkretisere forslag på avtaler mellom UiT, HK og FIN HF. Dette omfatter arealfordeling, 

sambruksareal, driftsforutsetninger og fordeling av kostnader for forprosjekt- og 
reguleringsarbeidet pågår 

 Utarbeide forslag til utbyggingsavtale pågår. Det er avholdt møte med Hammerfest 
kommune. 

 Arealfordeling og forslag til sambruksarealer er utarbeidet 
 Det ble gjennomført ROS analyse på reguleringssaken 28.05.19 
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 Gjennomført brukermøter 28. og 29.05.19 for endelig finpuss og gjennomgang av 
forprosjekttegningene 

 Gjennomgått dRofus med brukerne 28. og 29.05.19 
 Gjennomført ROS analyse på spesialrom 29.05.19 

I perioden fremover er målet at forprosjekt skal foreligge pr. 01.07.2019. Rapport skal 
kvalitetssikres opp imot mandat og styringsdokument. Forslag til opsjonsavtale med Consto 
skal utarbeides og en fortsetter med avtalene med UiT, HK og FIN HF vedr arealer, 
sambruksareal, driftsforutsetninger og fordeling av kostnader. Forslag til utbyggingsavtale og 
forslag til kontrakt med Hammerfest Energi skal utarbeides. Utomhusarbeidene og omfanget 
av dette skal avklares. 

 

Det arbeides ut ifra en forutsetning med levering av forprosjekt 01.07.19. 

Målet er videre at ferdig forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset HF i 
september 2019, og i Helse Nord styret måneden etter. 

 

Økonomi  

Godkjent budsjett for forprosjektfasen er 35 MNOK (inkl. mva.). Kostnadspådraget til 
prosjekteringsgruppa og reguleringsarbeidet er per tiden over budsjettert kostnadsramme 
for forprosjektfasen. Forprosjektet styrer mot en ramme på 50 MNOK totalt for alle fire 
interessenter. Fordeling av kostnader i forprosjekt mellom partene (UiT, HK og FIN HF) er 
foreslått fordelt pro rata. Prognose for FIN HF blir ikke regulert før endelig omfang og 
fordeling av areal og kostnader foreligger.  Totalt påløpt tom mai 2019 kr 44,2 mill.  

 

Risiko 
Det knyttes risiko til følgende områder: 

 Tomtekostnad og rekkefølgebestemmelser.  
 Uklarhet rundt grensesnitt mellom FIN, UiT og HK (intensjonsavtale med UiT og 

HK må etableres). 
 Overholde frist på leveranse forprosjekt (forprosjekt skal leveres 01.07.2019) 
 

 

OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift 

Gruppen som ble etablert for å svare ut mandatet for OU LMS-tilbud, DP-02, har avsluttet 
arbeidet med sluttrapport som er oversendt de to klinikkene som eier mandatet for drøfting 
og behandling i ledermøtet. 

 

Gruppen som ble etablert for å svare ut mandatet for OU Merkantile tjenester, DP-03, har 
oversendt sluttrapport til de to klinikkene som eier mandatet for drøfting og behandling i 
ledermøtet. 
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Sluttrapporten for OU Merkantile tjenester, DP-03, er drøftet i klinikk Hammerfest og 
behandlet i klinikkledermøtet. Sluttrapporten for OU Merkantile tjenester, DP-03, i klinikk 
psykisk helse og rus er behandlet i klinikkledermøtet. OTG/SDS-SHP hadde møte 29.mai. 

 

Ved at disse er behandlet og godkjent, er OU-prosjektene Sámi Dearvvašvuođa Siida, Samisk 
helsepark å regne for avsluttet, og de berørte avdelingsledere kan starte implementering. 

 

For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet. 
Medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten sikrer 
eierforhold til prosessen.  

 

Økonomi 

Prosjektet holder seg innenfor budsjettrammen. Pr. mai 2019 er det brukt kr 114.280,-. 
Budsjett for året er kr.180.000,-. 

 

Risiko 

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Samisk 
helsepark er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og kompetanse, samt engasjement hos 
de som driver, og blant de som blir omfattet av prosjektene. Enhetene som deltar i 
prosjektene har ikke mange ansatte. En er derfor sårbare ved uventede hendelser som kan 
marginalisere behandlingstilbudet, for eksempel ved sykdom blant vårt personale.  

 

Gevinstrealisering 

I sum forventes et kvalitetsmessig faglig bedre pasienttilbud, med styrket samhandling 
mellom de øvrige LMS-koordinatorene i Finnmarkssykehuset HF, Samisk Helsepark og de 
samiske kjernekommunene i det nye LMS-tilbudet. 

Ny logistikk vil sikre vareleveransene til Samisk Helsepark med mindre ressursinnsats, og 
kunne styrke Finnmarkssykehuset HFs grønne profil. 

 

OU-prosess Hammerfest (NHS-OU) 

 

Fremdrift  

Forprosjektet er i en fase hvor medvirkningsgruppene har fokus på arealer, funksjon og 
innredning. Dette, sammen med pågående prosess med kostnadsfordeling på arealer og 
logistikk mellom Nye Hammerfest Sykehus, Hammerfest kommune og Universitetet, tilsier at 
en må avvente å beregne effektiviseringsgevinst for delprosjektområdene i den pågående 
organisasjonsutviklingsarbeidet. 

 

Resultatet for OU effektiviseringsgevinst er pr. mai 2019 synliggjort til 19,1millioner kroner.  
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Fokus nå er enkeltområder innenfor klinisk virksomhet, og en har identifisert flere områder 
for merinntekt og reduserte kostnader, spesielt i forhold til gjestepasientkostnader og 
pasientreiser. 

 

Det har vært nye møter i alle medvirkningsgruppene i mai som handler om aktivt å medvirke i 
dialogen i medvirkningsgruppene for å finne de beste løsninger når en skal bygge det beste 
funksjonelle sykehuset for pasienter og ansatte samt identifisere områder for OU, både i å løse 
pågående mandat, men også å utløse nye mandat for de som skal arbeide i NHS. Det er utført 
befaring for de respektive avdelingslederne til St. Olav og Stokmarknes i uke 20/19.  

 

Av aktiviteter fremover skal en arbeide videre med  

 Bemanningsplanlegging til tun-løsning.  
 Med bakgrunn i plantegninger siste versjon, avklare mulighet for å omsette i praksis 

forutsetning lagt i GAP i OU-prosessen effektiviseringsgevinst, samt kvalitets vurdere de 
foreslåtte løsninger opp imot synliggjort funksjonalitet i bygget NHS. 

 Kvalitetssikre innhold i GAP-skjema, og vekte verdi av effektiviseringsgevinst når 
fordelingsarbeidet med tilhørende avtaler mellom de tre partene er avklart. 

Plan og fremdrift for prosjektet er forsinket, som rapportert tidligere i månedsrapport 
01/2019.   

 

Når det gjelder HMS er en god og riktig deltagelse viktig for å bidra til god kvalitet på arbeidet 
og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  
 

Økonomi 

Pr. mai 2019 er det brukt kr. 421.447-. Budsjett for året, kr. 1.055.846-. Det forventes av 
prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 

 

Risiko 

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Nye 
Hammerfest sykehus er frigjøring av tid, og menneskelige ressurser med engasjement. 
Prosjektet krever at de ansatte, utover sine ordinære arbeidsoppgaver, også bruker tid til 
organisasjonsutviklingsprosessen for Nye Hammerfest sykehus, samt deltagelse i 
medvirkningsgruppene i forprosjektet. 

 

Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av tiltak som 
kan styrke bærekraft for NHS. NHS vil gi forenklet logistikk, effektivitet og mulighet for 
jobbglidning. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune og 
Universitetet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig vil bli stadig mer synlig etter som bygget 
NHS utvikles. Det er foreløpig kartlagt effektiviseringsgevinst på ca. 20 mill. 
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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                     19 430                                   7 000           -             69 292                        37 252          17 822         52 %

Klinikk Alta 268 187                -                 44 813                     64 643                                   126 500 -             332 830 171 313        106 670       38 %

Hammerfest nye sykehus 10 533                  -                 -10 533                    25 641                                   110 000       -             36 174                        99 467          73 826         26 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 20 134                  -                 4 972                        2 563                                      15 000         -             22 697                        19 972          17 409         13 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 26 035                  -                 6 433                        7 278                                      32 000         -             32 397                        38 433          31 155         19 %

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                    24 100                      2 876 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         13 576                      4 328 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         14 925                      3 666 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 -                         -                            0 0 %

Sum 77 880 52 643 10 870

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 661                         358                           646                        568                        643                        2 876

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 149                         609                           1 241                     1 093                     1 236                     4 328

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 132                      1 322                        784                        190                        238                        3 666

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

Sum 1 942 2 289 2 671 1 851 2 117 0 0 0 0 0 0 0 10 870

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 2 008                      2 008                        2 008                     2 008                     2 008                     2 008                          2 008                     2 008                     2 008                     2 008                     2 008                     2 008                     24 100                   

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 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 52 643

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 2 008                      2 008                        2 008                     2 008                     2 008                     2 008                          2 008                     2 008                     2 008                     2 008                     2 008                     2 008                     24 100

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 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 4 387 52 643

 



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 6 712

Antall mottatte primærhenvisninger som 

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

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,00 2,48 3,16 3,34 3,45 #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 1 907

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 1 925

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

Økonomisk tiltaksplan 

2019

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Risikojustert 

effekt av tiltak 

2019

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 14 710             

1         Øke poliklinisk aktivitet PHR i FIN ligger lavere på aktivitetstall enn andre i Helse Nord 

regionen. Ergo økes kravet på poliklinisk aktivitet med 9 % for 2016. 

Dette vil generere økte inntekter for PHR. Tiltak forventes ikke å 

oppnås fullt ut før i 2018 - 2 mill NOK.

                2 000 

2         Øke gjestepasientinntekter Markedsføre tilbud og kapasitet mot andre, samt etablere 

faktureringsrutiner. 

                1 500 

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         Gjennomgang støttepersonell og 

sekretærtjenesten

Forutsetter at man vil kunne effektivisere med 1 stilling støttepersonell 

når man har flyttet fra Lakselv til Karasjok. Effekten vil ikke komme før 

oktober 2019.

                   125 

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. 

                1 000 

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

7         Lavere kostnader beredskapsordning Klinikken bruker ikke 2 mill som ligger i budsjettet                    875 

8         LIS leger dekkes av 

opptrappingsmidler på fond. 

2 LIS leger dekkes av fond i hele 2019, mens 1 LIS lege dekkes av 

fond fra og med juli.

                2 500 

9         Redusere reisekostnader Reisekostnader knyttet til spesialiseringsutdanning dekkes fra fond                    300 

10       Redusere lønnskostnader Redusere faste lønnskostnader på BUP Alta etter naturlig avgang.                    250 



Klinikk Kirkenes 16 424             

         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

3 490               

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

2018

6 228               

         3 Økt aktivitet FMR i NKS Økning i antall senger med 3 som 750                  

         4 Økt bemanning sengepost FMR Økt personale med 2,4 pleiepersonell i turnus for å styrke natt fra 1 til 

2.

(1 200)              

         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.

1 000               

         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

800                  

         7 Reduksjon merkantilt personell i NKS Reduksjon merkantilt personell i forbindelse med innføring av 

elektronisk inn-/utsjekk system samt talegjenkjenning i NKS.

-                   

         8 Reduksjon i lederfunksjoner i NKS. Fortsatt holde enhetsleder merkantil vakant, reduksjon 0,2 

enhetslederstilling Føde/Gyn, Reduksjon 0,3 stilling enhetsleder 

Kir.pol. 

1 200               

         9  Reduksjon i innleie leger - øye Reduksjon innleie leger. Kutte innleie Øye i 5 uker. -                   

       10 Reduksjon innleie leger Reduksjon innleie leger. Gjennomgang innleie leger medisin/andre sett 

i forhold til ventelister

1 400               

       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.

-                   

       12 Tjenesteplan Leger Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid. 125                  

       13 Redusere overtid Kir.avd Vurdere å flytte nattevaktsstillinger fra FMR pga lavt belegg for å 

styrke kir.avd. - redusert overtid på kir.avd

671                  

       14 Gjennomgang av enhet fys/ergo Sammenligne antall stillinger med andre sammenligbare sykehus. Kan 

eventuelt redusere antall stillinger, eller stillinger kan holdes vakant. 

Redusere faste lønnskostnader fra og med september

295                  

       15 Reduserte lønnskostander medisinsk 

ledelse. 

Midlertidige stillinger til scanning av journaldokumneter flyttes til adm. I 

august 2019

165                  

       16 Forbedre kodekvalitet medisinsk 

avdeling - inneliggende pasienter

En lege vil gjennomgå alle epikriser fremover (fra og med uke 18) 1 500               



Klinikk Hammerfest 9 890               

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. 

2 150               

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               

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.

-                   

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               

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.

-                   

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.

2 850               

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.

1 250               

8         6 måneders plan ortopedi, kirurgi og 

anestesi

Planlegge aktivitet slik at man rekker flere operasjoner mer pr uke. 

Antatt inntekt på 5 000 kr pr inngrep.

130                  

9         Besparelse i Alta med hensyn til 

innkjøp av medikamentet Remsima på 

LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra Vitusapotek i Hammerfest 400                  

10       Besparelse i Karasjok med hensyn til 

innkjøp av medikamentet Remsima på 

LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra Vitusapotek i Hammerfest 300                  

11       Buffer på Operasjon Ansette én ekstra operasjonssykepleier for å unngå stryk ved 

sykefravær og for å få en bedre flyt i operasjonsprogrammet.

730                  

12       Tjenesteplan Leger Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid. 80                    



Service, drift og eiendom 5 491               

1         Redusert reisevirksomhet Lavere reisekostnader på klinikknivå. 152                  

2         Konsulenttjenester Lavere kostnader ved innleie konsulenter. 467                  

3         Porto Lavere forbruk v/ porto. 519                  

4         Telefoni sentralbord Redusert telefonikostnad sentralbord 72                    

5         Tekstiler Redusert tekstilkostnad på renhold 200                  

6         Rens og vask av tøy Redusert kostnad rens og vask 42                    

7         MT utstyr Kirkenes Reuksjon MT utstyr Kirkenes 110                  

8         Vedl. Utstyr og maskiner Kirkenes Redusert vedl. Utstyr MT øst 96                    

9         Vedlikehold bygninger Redusert vedlikehold 1 400               

10       Vedlikehold serviceavtaler Reduksjon vedlikehold serviceavtaler 1 000               

11       Renovasjonskostnader Redusert renovasjonskostnad Hammerfest 40                    

12       Forbruksvarer/arbeidsklær Redusert forbruk renhold og drift Hammerfest 120                  

13       Husleiekostnader Redusert husleiekostnad IKT 54                    

14       Fyringsolje Hammerfest Redusert forbruk fyringsolje bolig HF 160                  

15       Surstoff og lystgass Reduksjon surstoff og lystgass HF 250                  

16       Oppsigelse Bakkeveien Redusert leiekostnad 22 boliger Bakkeveien. 99                    

17       Internfakturering bolig Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering 300                  

18       Videreføring porto Automatisk inn/utsjekk og digipost 200                  

19       Utrykning på vakt Reduksjon overtidskostnad. 210                  

20       Parkering Kirkenes Ny parkeringsordning vil gi økt inntekt

21       Energi Kirkenes Redusert overforbruk innkjøring SD

22       Revidert avtale Tana Kommune Ny arealfordeling

Overordnede tiltak 7 000               

1         Innkjøp 6 000               

2         E-helse, desentralisering av kontroller 1 000               

SUM tiltak 2019 53 515             

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

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

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

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

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



Fokusområde Tiltak Ansvar Start tiltak Frist

Overordnet tiltak

Jobbglidning Idebank for alle jobbglidningstiltak som er iverksatt og lederne har lykkes med 15.08.2019 31.12.2019

Handlingsplan for jobbglidning foretaksnivå 01.01.2020 01.04.2020

Analyser for bedre styring
Foretaket innfører egnet systematisk rapportering for reduksjon av innleie og overtid med følgende 
fokusområder: bemanningsplanlegging og rekrutteringstiltak

Øksjef/HR sjef 01.07.2019 01.09.2019

Bemanningsplanlegging Bemanningsplaner i alle sengeposter (årsturnus) Klinikksjefer Pågår 31.12.2019

Avviksanalyse bemanningsplaner, budsjetterte stillinger og faktisk forbruk på enhetsnivå Øksjef/HR sjef 15.08.2019 01.10.2019

Firmavikarer registreres i personalportalen fra 01.01.20 HR sjef 01.10.2019 31.12.2019

Bedre styring av pleieressurser på sengeenheter - implementere riksrevisjonens anbefalinger Klinikksjefer 01.09.2019 31.12.2019

Vurdere bemanningssenter i Hammerfest HR sjef 01.06.2019 30.08.2019

Pilot langturnus ved en enhet HR sjef/klinikksjef 01.09.2019 01.04.2020

Langtidsplanlegging Årsturnus implementeres i klinikk Klinikksjefer Pågår 31.12.2019

Bedre planlegging for leger i somatiske klinikker herunder: Klinikksjefer 01.07.2019 01.12.2019

Årsplan for 2020 skal være klar 01.10.2019

Ambuleringsplaner for 2020 skal være klar 31.10.2019

Ambulering fra UNN for 2020 skal være klar 30.11.2019

GAT benyttes i planlegging av drift i 2020 31.12.2019

Implementere rutine for overlegepermisjon RL 5903 Pågår 31.12.2019

Sykefravær
Nærværsarbeidet forsterkes for reduksjon av fravær på 1% innen 31.12.20

HR sjef/klinikksjefer 01.08.2019 31.12.2020

Styrking av arbeidet med ekstra ressurs i PO HR sjef 01.01.2020 31.12.2020

Forsterket nærværsarbeid ved BUP/VPP DPS Vest HR sjef/klinikksjef 01.08.2019 31.12.2019

Ferieplanlegging Innføring av årshjul ferieplanlegging HR sjef 04.06.2019 30.08.2020

Systematisk evaluering av ferieavviklingen for 2019 i klinikkene gjennomføres innen 1. november HR sjef 30.10.2019

Tiltak for ferieavvikling 2020 defineres
HR sjef/klinikksjefer 01.11.2019 30.11.2019

PLAN FOR REDUKSJON AV INNLEIE OG OVERTID 2019-2020



Fokusområde Tiltak Ansvar Start tiltak Frist

Rekrutteringstiltak Evaluere rekrutteringstiltak ved 6 enheter og forsterke innsats ved enhetene:
HR sjef/klinikksjefer 01.09.2019 30.11.2019

Radiologisk avdeling Hammerfest

Medisinsk avdeling Hammerfest

Kirurgiske leger og nevrolog Kirkenes

VPP Alta

BUP Alta

Psykologspesialister i klinikk psykisk helsevern og rus

Intensiv Hammerfest og Kirkenes

Sak om omdisponering/styrking av sentralt rekrutteringsbudsjett for leger og spesialsykepleiere 2020 HR sjef 01.07.2019 30.08.2019

Bruke sign on fee som virkemiddel ved prioriterte enheter 31.12.2020

Rekrutteringsplaner i alle klinikker Pågår 31.12.2019
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