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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2020/48 Alf Petter Wilhelmsen Hammerfest, 19.02.2020 
 
Saksnummer 18/2020 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   26. februar 2020 

Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i januar 2020. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2020 til etterretning. 
2. Styret vedtar oppgradering av MR i Hammerfest til en investeringskostnad på  

7,5 mill.  
 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 1/2020 
3. ØBAK for januar 
4. Begrunnelse og risikoanalyse for oppgradering av MR i Hammerfest 
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Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Alf Petter Wilhelmsen   
Møtedato:  26. februar 2020 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i januar 2020.  
 
Det økonomiske resultatet i januar er -4,5 mill. som er 6,5 mill. dårligere enn 
resultatkravet. Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF i januar er innenfor rammen på 
trekkrammen.  
 
Aktivitetstallene viser en økning både i somatikk og psykisk helsevern og rus. 
Aktiviteten er imidlertid etter plantall.  

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

3. Sakvurdering/analyse 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid 
Ventetiden i somatikken på 56 dager er 4 dager under nasjonalt måltall på 60 dager. 
Sammenlignet med samme periode året før er ventetiden 1 dag lavere.  
 
Ventetiden i psykisk helsevern og rus for voksne er 58 dager, som er 13 dager over 
måltallet på 45 dager. Ventetiden for voksne har økt med 7 dager sammenlignet med 
samme periode året før. Ventetiden i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er 36 
dager, måltallet er 35 dager. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien er 49 dager, 
måltallet er 40 dager. Ventetiden for TSB og BUP har gått ned med henholdsvis 8 og 2 
dager sammenlignet med samme periode året før. 
 
Fristbrudd 
Fristbrudd er 2,9%, som er høyere enn samme periode året før da andel fristbrudd var 
på 1,0 %. Klinikk Hammerfest har 14 fristbrudd i januar, Klinikk Kirkenes har ett 
fristbrudd og Klinikk Alta har 30 fristbrudd.  
 
Epikrisetid 
Finnmarkssykehuset HF har en andel på 85 % av epikrisene innen 7 dager og 41 % av 
epikrisene innen 1 dag i januar 2020 for somatikken. Epikrisetiden er bedret i 
somatikken sammenlignet med året før. I psykisk helsevern og rus er andelen 76 % 
innen 7 dager og 21 % innen 1 dag, noe som er en forverring i forhold til året før. 
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Den gyldne regel 
Finnmarkssykehuset HF oppnår målet om 2,5 % større aktivitetsvekst i psykisk 
helsevern og rus enn for somatikken i januar. Målet om å øke kostnadene mer i psykisk 
helsevern og rus enn i somatikken oppnås også. Når det gjelder ventetid øker denne mer 
i psykisk helsevern og rus, noe som betyr at målet om å redusere ventetiden mer i 
psykisk helsevern ikke oppnås i januar.   
 
Sykefravær 
Sykefraværet rapporteres en måned etterskuddsvis i Finnmarkssykehuset HF. 
I desember 2019 var sykefraværet 8,9 %, som er 1,4 % over måltallet på 7,5 %.  
Gjennomsnittlig sykefravær i 2019 var 8,6 % mot 8,4 % i 2018. 
 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har i januar et negativt resultat på -4,5 mill. Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -6,5 mill. 
 

 
 
I januar er inntektene 3,8 mill. høyere enn budsjett, hvorav 2,1 mill. er høyere ISF 
inntekter på kostnadskrevende legemidler enn budsjettert. Det er i tillegg solgt boliger i 
januar som gir en gevinst på 1,9 mill.  
 
Lønnskostnadene er 4,8 mill. over budsjett, og skyldes i hovedsak innleie og overtid. 
Innleie fra firma viser en kostnad på 2,8 mill. mer enn budsjett, hvorav 2,3 mill. knytter 
seg til innleie i Hammerfest. Kjøp av helsetjenester viser negativt avvik på 1,9 mill., samt 
at varekostnader knyttet til aktivitet viser negativt avvik på 2,3 mill. for januar måned.  
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset HF har i 2020 tiltak pålydende 120,8 mill.  I januar er det realisert 
tiltak for 4,209 mill. Målt mot budsjett for planlagte tiltak i 2020 er effekten på 3,5 %. 
 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 135,7 135,7 +0,0 135,7 135,7 +0,0 134,8 +0,9

ISF inntekter 40,1 38,0 +2,1 40,1 38,0 +2,1 36,3 +3,8

Gjestepas ientinntekter 1,2 0,7 +0,5 1,2 0,7 +0,5 0,8 +0,4

Øvrige dri fts inntekter 13,7 12,5 +1,2 13,7 12,5 +1,2 13,5 +0,2

Sum driftsinntekter 190,7 186,9 +3,8 190,7 186,9 +3,8 185,4 +5,3

Kjøp av helsetjenester 13,0 11,1 -1,9 13,0 11,1 -1,9 11,2 +1,9

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 14,8 12,5 -2,3 14,8 12,5 -2,3 11,7 +3,2

Innleid arbeidskraft 5,4 2,6 -2,8 5,4 2,6 -2,8 3,6 +1,8

Lønnskostnader 110,9 106,0 -4,8 110,9 106,0 -4,8 107,4 +3,4

Avskrivninger og nedskrivninger 11,4 10,7 -0,7 11,4 10,7 -0,7 9,0 +2,4

Andre dri ftskostnader 37,0 39,1 +2,1 37,0 39,1 +2,1 38,6 -1,6

Sum driftskostnader 192,6 182,0 -10,6 192,6 182,0 -10,6 181,5 +11,1

Driftsresultat -1,9 4,9 -6,8 -1,9 4,9 -6,8 3,9 -5,8

Finansresultat -2,7 -3,0 +0,3 -2,7 -3,0 +18,3 -1,8 -0,8

Ordinært resultat -4,5 2,0 -6,5 -4,5 2,0 -6,5 2,1 -6,7

januar Hittil i år Hittil i fjor
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Tabellen under måler klinikkenes effekt av realiserte tiltak i januar i forhold til budsjett 
for 2020. 
 

 
 
Av vedtatte tiltak er 92 av 112 tiltak iverksatt i tråd med plan.  
 
Klinikk Hammerfest har ingen effekt av planlagte tiltak i januar 2020. Det er 13 av 17 
tiltak er iverksatt. De resterende blir fortløpende iverksatt innen utgangen av april. 
 
Klinikk Kirkenes har effekt på 1,3 mill. av planlagte tiltak. 8 av 19 tiltak er iverksatt. De 
resterende tiltak iverksettes fortløpende og de fleste tiltak vil ha effekt i løpet av første 
tertial.   
 
Klinikk Alta har effekt på 0,565 mill. av planlagte tiltak. Klinikken har iverksatt alle 
tiltak. 
 
Service drift og eiendom har gjennomført tiltak på 0,548 mill. 24 av 26 tiltak er iverksatt 
Tilnærmet alle tiltak har effekt.  
 
Prehospitale tjenester har gjennomført tiltak på 0,117 mill. Alle tiltak er iverksatt, men 
ikke alle har effekt.   
 
Pasientreiser har en reduksjon i pasientreisekostnader på 0,9 mill. i forhold til samme 
periode året før. Tall for endring i pasientstrømmer foreligger en måned på etterskudd, 
og hvor endringen for januar fremkommer vil rapporteres i februar. 3 av 6 tiltak er 
iverksatt og har effekt. 
 
Administrasjonen har iverksatt alle tiltak, og har effekt på 0,264 mill. 
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Medikamentkostnadene er redusert ved at kreftlegemidlet Bortezomid har erstattet 
dyrere legemidler. Dette gir en årlig besparelse på 4,2 mill. Fra 1. februar vil bytte til 
Humira gi effekt på 1,2 mill. Arbeidet med å følge opp dyre legemidlene er godt i gang, og 
vil følges opp systematisk av en høyskostnadsgruppe i foretaket som består at medisinsk 
fagsjef, farmasøyt og controller. 
 

Likviditet og investeringer 
Faktisk forbruk viser at det er brukt 371 mill. av trekkrammen, og det er dermed en 
disponibel saldo på 79 mill. ved utgangen av januar. Dette er en bedring i likviditeten fra 
desember 2019 på 40,5 mill. Likviditetsprognosen for 2020 er under utarbeidelse, og 
fremkommer ikke i denne rapporten. 
 
I styresak 69/2019 budsjett 2020 ble investeringsrammen for 2020 fastsatt. Det er pr 
januar belastet 3,2 mill. på investeringsrammen på 255 mill. I styresak 69/2019 vedtok 
styret at investeringen på 7,5 mill. oppgradering av MR-maskin i Hammerfest måtte 
begrunnes bedre. MR-maskinen er 12 år og skulle vært oppgradert for 2 år siden. 
Klinikk Hammerfest har 1 MR-maskin og det er stor risiko for at maskinen stopper på 
grunn av alder.  Vurderingen er behandlet i foretaket sitt MTU-utvalg og i 
foretaksledelsen, som har prioritert denne investeringen.  
 

Oppfølging av innleie 

Klinikkene har iverksatt et arbeid med årsplanlegging og jobber med årsplaner for 
innleie. Arbeidet er krevende fordi det må tas inn konkrete planer for avvikling av 
finnmarkspermisjoner, andre permisjoner samt ferier ned på personnivå. Planene 
danner grunnlaget for budsjettjusteringer. Planene for januar ble oppdatert i 
begynnelsen av februar og budsjett for januar er justert. Det gjøres nå et arbeid for 
resten av 2020 som vil være ferdigstilt innen lukking av regnskapet for februar. Det er 
etablert et ressursteam bestående av ressurser fra klinikkene, HR og økonomi. 
Ressursteamet møtes 2 ganger i måneden. Rutiner er etablert og dokumentert i 
kvalitetssystemet Docmap. 
 
Oppsummert er januar brukt til å avklare planer og systematikk rundt planleggingen og 
rapporteringen av innleie. Det er gjort budsjettjustering av lønnsmidler fra 
fastlønnsbudsjettet til innleiebudsjettet. I januar er det bruk 5,4 mill. på innleie fra firma.  

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. februar 2020, og i 
FAMU samme dato. 
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7. Direktørens vurdering 
Utfordringen i januar resultatet er i hovedsak overforbruk på innleie fra firma, noe som i 
stor grad bekrefter at strategien med å fokusere på å redusere innleie og overtid er 
riktig. Arbeidet med å systematisere planlegging, oppfølging og evaluering av innleie er 
godt i gang.  
 
Når det gjelder kvalitetsindikatorene ventetid var utviklingen i 2019 positiv. I januar er 
ventetiden for psykisk helsevern voksne og barn svært høy. Fristbrudd i voksen 
psykiatrisk poliklinikk Alta er svært høyt i januar. I januar har poliklinikken ryddet i 
ventelistene. Tilbakemeldingen fra klinikken er at det forventes få fristbrudd videre 
fremover.  
 
Resultatet av tiltaksgjennomføringen viser at tiltakene i stor grad er iverksatt. Det er 
tidlig å konkludere med effekt av tiltak i januar. Administrerende direktør følger opp 
tiltakene i oppfølgingsmøter, og oppfølging for januar er gjennomført med alle klinikker. 
 

 

 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 1/2020 
2. ØBAK for januar 
3. Begrunnelse og risikoanalyse for oppgradering av MR i Hammerfest 
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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i januar 2020. 

Resultatet for januar viser et negativt resultat på -4,5 mill., noe som er avvik i forhold til 
overskuddskravet på -6,5 mill.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF for somatikk er 56 dager i januar, noe som er 4 dager 
under nasjonalt måltall. I psykisk helsvern barn er ventetiden 49 dager, 9 dager mer enn 
nasjonalt måltall. Ventetiden for psykisk helsevern voksne er 58 dager, 13 dager over 
nasjonalt måltall, og for TSB/Rus 36 dager, 1 dag over nasjonalt måltall. 

Det var 2,9 % fristbrudd i januar, som er over målet om 0 fristbrudd.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,9 % i desember 2019. Det er 1,4 % 
over måltall på 7,5 %. 

Den gylne regel om 2,5 % større aktivitetsvekst for psykiatri i forhold til somatikk oppnås i 
januar, da det summert er 2,8 % større aktivitetsvekst innen psykiatri sammenlignet med 
somatikk.  

Det er realiserte tiltak for 4,2 mill. i januar. Dette er en oppnåelsesgrad på 3,5 % av 
budsjetterte tiltak for 2020. 

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk 55 dager(< 50 dager innen 2021) 56 -1 -1

Ventetid psykisk helsevern voksne 45 dager(< 40 dager innen 2021) 58 16 7

Ventetid psykisk helsevern barn 40 dager (< 35 dager innen 2021) 49 6 -3

Ventetid TSB/Rus 35 dager(< 30 dager innen 2021) 36 -14 -8

Fristbrudd 2,9 % +1,7 p.p. +1,9 p.p.

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 88,1 % +0,3 p.p. +2,3 p.p.

Aktivitetsvekst PHR januar 2020  Endring fra i fjor 

Prosentvis økning polikl iniske konsultasjoner 2,81 % 3,21 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

januar 2020 -4,5 -6,5

Hitti l  i  år -4,5 -6,5

Tiltak  2020 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 120 816 0 4 209

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

januar 2020 TNOK 450 000 78 994 40 533                       

Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell januar 2020 Gj.snitt HiÅ Gj.snitt HiF

Andel heltidsansatte sykepleiere (> 1 % sammenlignet med 2019) 31,6 % 31,6 % 30,8 %

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

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) des. 2019 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 8,9 % 8,6 % 8,4 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp januar 2020 HiÅ HiF

Meldt fra kommune 4                                       4                            13                               

Meldt fra spesialisthelsetjenesten 12                                     12                          2                                  

Sikre god pasient- og brukermedvirkning januar 2020 HiÅ Antall i fjor

Antall  publisert behandlingsbeskrivelser (> 150 i 2019) 0 0 158                             

Innkjøp januar 2020 HiÅ Antall i fjor

Antall  ad-hoc anskaffelser (< 25) 0 0 3

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

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 47,0 % 52,0 % 44,5 %

Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %) 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Kvalitet 

Ventetid 
De nasjonale måltallene i 2020 er at ventetiden i somatikken skal være under 60 dager i 2020, 
og 50 dager innen 2021. For voksen psykiatri (VOP) 45 dager, og under 40 dager innen 2021, 
barn- og ungdomspsykiatri (BUP) under 40 dager i 2020, og 35 dager innen 2021. Tverrfaglig 
spesialisert behandling (TSB/RUS) under 35 dager i 2020, og 30 dager innen 2021. 
Gjennomsnittlig ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling. 
 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Finnmarkssykehuset HF hadde i sum en gjennomsnittlig ventetid på 56 dager i januar. Til 
sammenligning var ventetiden også 56 dager i januar 2019. Gjennomsnittlig ventetid i 2019 
var 56 dager. 
 
 

 
Kilde: HN LIS 

I somatisk virksomhet var gjennomsnittlig ventetid 56 dager i januar. Dette er 4 dager under 
nasjonalt måltall på 60 dager i 2020. Til sammenligning var ventetiden i somatisk virksomhet 
57 dager i januar 2019. 

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

2019 57 54 51 51 60 54 53 60 62 64 61 52

2020 56 - - - - - - - - - - -

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

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70
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ll 
da

ge
r

Somatikk: ventetid antall dager

2019

2020

Mål
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Kilde: HN LIS 

Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 58 dager i januar, noe som er 13 dager over 
målet om å gi et tilbud innen 45 dager i 2020. Til sammenligning var ventetiden 51 dager i 
januar 2019. 
 
  
 
 

 
Kilde: HN LIS 

Ventetiden for Tverrfaglig Spesialisert Behandling/Rus var 36 dager i januar, noe som er 1 
dag over målet om å gi et tilbud innen 35 dager i 2020. Til sammenligning var ventetiden 44 
dager i januar 2019 for TSB/Rus. 
 

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

Voksne 2019 51 48 50 46 53 46 60 49 51 45 44 42

Voksne 2020 58 - - - - - - - - - - -

Mål 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

 -

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

An
ta

ll d
ag

er
Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2019

Voksne 2020

Mål

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

TSB/Rus 2019 44 47 31 49 56 32 59 42 46 39 42 50

TSB/Rus 2020 36 - - - - - - - - - - -

Mål 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

 -
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TSB/Rus: ventetid antall dager

TSB/Rus 2019

TSB/Rus 2020

Mål
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Kilde: HN LIS 

Ventetiden for psykisk helsevern barn- og unge var 49 dager i januar, noe som er 9 dager over 
målet om å gi et tilbud innen 40 dager innen 2021. Til sammenligning var ventetiden 51 dager 
i januar 2019. 
  

Fristbrudd 

Nasjonalt måltall for fristbrudd er 0 %. 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 2,9 % i januar 2020. Til sammenligning var andelen 1,2 % 
måneden før og 1,0 % i januar 2019. Gjennomsnittet i 2019 var på 1,1 %. Til sammenligning 
var summert andel fristbrudd i Helse Nord 2,7%. Nasjonalt er andelen 2,7% (Kilde: Norsk 
pasient register) 
 
Finnmarkssykehuset HF oppnår ikke målet på 0 % fristbrudd, og har høyere andel i januar 
sammenlignet samme periode året før, og sammenlignet med Helse Nord og landet for øvrig.  
 

Kilde: HN LIS 
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Fristbruddene i januar fordeler seg som følger: 

14 fristbrudd i Klinikk Hammerfest, hvor 8 gjelder somatikk og 6 gjelder voksenpsykiatri.        
1 fristbrudd i somatikken i Klinikk Kirkenes. 30 fristbrudd i Klinikk Alta som gjelder psykisk 
helsevern voksne. Summert er det 9 somatiske fristbrudd og 36 fristbrudd i voksenpsykiatri. 

Fristbrudd pasienter innen psykisk helsevern og rus ble sendt til HELFO i perioden september 
2016 til 4. august 2017. Det er ingen pasienter som er utskrevet i januar. Det er fortsatt 35 
pasienter i behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia ved utgangen av januar 
2019. 

 

 
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 % innen 1 dag.  

 

Finnmarkssykehuset HF totalt 

Det er nasjonale måltall om at 100 % andel epikriser skal være ferdigstilte innen 7 dager.  
70 % av epikrisene i somatikken og 50 % av epikrisene innen psykisk helsevern og rus skal 
være ferdig innen 1 dag.  

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 85 % av epikrisene innen 7 dager og 41 % av 
epikrisene innen 1 dag i januar 2020 for somatikken. Det er en høyere andel sammenlignet 
med januar 2019. Andelene for 7 dager og for 1 dag er imidlertid lavere i januar 2020 enn 
snittet i 2019. 

Periode aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20

Antall fristbruddpasienter 44 41 39 36 36 36

År

Epikrisetider 7 dager 1 dag 7 dager 1 dag 7 dager 1 dag

Måned Januar Januar Snitt 2019 Snitt 2019 Januar Januar

Finnmarkssykehuset 84 % 36 % 87 % 44 % 85 % 41 %

Klinikk Hammerfest 85 % 36 % 87 % 43 % 86 % 45 %

Klinikk Kirkenes 84 % 39 % 91 % 49 % 86 % 37 %

Klinikk Alta 76 % 55 %

Måltall somatikk 100 % 70 % 100 % 70 % 100 % 70 %

Psykisk helsevern og rus 86 % 28 % 79 % 26 % 76 % 21 %

Døgnenhet VOP klinikk Kirkenes 93 % 41 % 91 % 34 % 92 % 32 %

Døgnenhet VOP klinikk Alta 82 % 18 % 77 % 26 % 79 % 7 %

Døgnenhet VOP Sami Klinihkka 100 % 0 % 56 % 13 % 47 % 7 %

Rusenhet VOP Sami Klinihkka 83 % 33 % 83 % 16 % 78 % 33 %

Måltall PHR 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 %

202020192019
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Summert innen psykisk helsevern og rus er det en lavere andel epikriser både innen 7 dager 
og 1 dag i januar 2020 sammenlignet med januar 2019, men også når det gjelder snittet for 
2019. 

 

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 i 2020 mot 2019. 

 
Kilde: HN LIS og Agresso 

I januar 2020 har somatikken en økning i poliklinisk aktivitet sett i forhold til januar 2019 
med 0,4 %.  

Summert for psykisk helsevern og rus er det en økning i poliklinisk aktivitet på 3,2 % i januar 
2020 sammenlignet januar 2019. Det er TSB som har størst positiv endring fra 2019 til 2020 
med 60,6 %, BUP har positiv endring på 14,3 % mens VPP har negativ endring på -4,8 %. Det 
er dermed i sum 2,8 % høyere aktivitetsvekst i psykisk helsevern og rus enn i somatikken i 
januar 2020 sett i forhold til januar 2019.  Finnmarkssykehuset HF innfrir den gyldne regel på 
dette punktet i januar 2020.        

I januar 2020 er det kostnadsøkning i somatikken med 11,6 % mens kostnadene i sum økte i 
psykisk helsevern og rus med 12,6 % sett i forhold til januar 2019. For VPP er det en økning 
på 15,9 % og for BUP på 9,1 %, mens det er nedgang for TSB på -15,4 % i januar 2020 sett i 
forhold til januar 2019. Målet er at kostnadsveksten skal være høyere i psykisk helsevern og 
rus enn i somatikken.           

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er 55 dager i 
januar 2020 mot 56 dager i somatikken. PHR har økt ventetiden i januar 2020 med 7,8 % 
sammenlignet med januar 2019. Somatikken har redusert ventetiden med -1,8 % i januar 
2020 sammenlignet med januar 2019.     

Oppsummert øker aktiviteten mer i psykisk helsevern og rus enn i somatikken i januar 2020 
sett i forhold til januar 2019, og den gylne regel om 2,5 % større vekst i PHR enn for 

jan.19 jan.20 Hittil 2019 Hittil 2020
Endring fra i 

fjor

Somatikk 5 731             5 754             5 731             5 754             0,4 %

VPP 1 635             1 556             1 635             1 556             -4,8 %

BUP 816                 933                 816                 933                 14,3 %

TSB 71                   114                 71                   114                 60,6 %

SUM PHR 2 522             2 603             2 522             2 603             3,2 %

Somatikk 91,3               101,9             91,3               101,9             11,6 %

VPP 18,2               21,1               18,2               21,1               15,9 %

BUP 6,6                  7,2                  6,6                  7,2                  9,1 %

TSB 1,3                  1,1                  1,3                  1,1                  -15,4 %

SUM PHR 26,1               29,4               26,1               29,4               12,6 %

Somatikk 57 56                   57                   56                   -1,8 %

SUM PHR 51 55                   51                   55                   7,8 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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somatikken oppnås dermed. For parameteren kostnader er det 1 % større vekst i PHR enn i 
somatikken. Høyere vekst i psykisk helsevern og rus innfris i januar 2020.  Når det gjelder 
ventetid oppfyller heller ikke Finnmarkssykehuset HF den gylne regel, da det er økning i 
januar 2020 sett i forhold til januar 2019 for PHR, mens det er nedgang i ventetidene for 
somatikken.  

 

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

Somatikk 

 
Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Dette gjelder egne pasienter 
(bosteds registrert i Finnmark), men også gjestepasienter tilhørende andre helseforetak og selvbetalende pasienter.    
Kilde: Analysesenteret. 

 

Aktivitetet i januar 2020 viser at alle kontakter er høyere enn samme periode i fjor, men bak 
plantall. Antall DRG-poeng totalt i januar er lavere enn samme periode i fjor, men over 
plantall. 

Finnmarkssykehuset HF har 42 flere heldøgnsopphold, 123 flere dagopphold innlagte og 59 
flere dagopphold poliklinikk i januar 2020 sammenlignet med januar 2019. Disse aktivitetene 
har også positive avvik fra plantallene. 

Når det gjelder polikliniske konsultasjoner så er det 94 færre polikliniske konsultasjoner i 
januar enn i samme periode i fjor, og 279 færre enn plantall. Dette medfører også et negativt 
avvik fra plantall i forhold til antall DRG poeng for poliklinikk.  

Trenden i januar 2020 er som for 2019, da Finnmarkssykehuset HF fortsatt har utfordringer i 
forhold til aktiviteten rundt polikliniske konsultasjoner. 

 

 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 7 543 +130 -32

Totalt antall  opphold somatikk 1 738 +224 +246

Herav:

Dagopphold poliklinikk 480 +59 +161

Dagopphold innlagte 246 +123 +74

Heldøgnsopphold innlagte 1 012 +42 +11

Polikliniske konsultasjoner 5 805 -94 -279

DRG poeng totalt 1 294 -29 +32

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 062 +2 +82

DRG poeng poliklinikk 224 -40 -58
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DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng for egne pasienter pr. måned, summert for 
døgn, dag og poliklinikk for Finnmarkssykehuset HF i forhold til plantall og fjoråret. DRG 
produksjonen for dag, døgn og poliklinikk i somatikken er under plantall i januar, men også 
under antall DRG poeng sammenlignet med samme måned i fjor. Det er negativ differansene i 
forhold til DRG produksjon i januar mot plantall (-26 DRG) og sammenlignet med januar 2019 
(-46 DRG). 
 

 
DRG produksjonen i tabellen er basert på egne pasienter (registrert bostedsadresse Finnmark). 
Kilde: Analysesenteret 

 

 

DRG pr. månedsverk somatikk 

Produktiviteten for somatisk behandling måles ved å se på antall DRG poeng for egne 
pasienter i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (for januar 2020 benyttes 
gammel organisering med Hammerfest og Kirkenes som grunnlag). Målingen inkluderer ikke 
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i årsverk knyttet til klinisk 
virksomhet. Det gir en god indikasjon av utviklingen over tid.  

Dersom man måler DRG poeng pr månedsverk summert for egne pasienter tilknyttet 
aktiviteten i Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest (rapporteres samlet med Klinikk Alta og 
Sámi Klinihkka, da Finnmarkssykehuset HF ikke er klar for å rapportere på ny organisasjons 
struktur) ser man at effektiviteten i januar 2020 er lavere enn samme måned i 2019. Klinikk 
Kirkenes ligger 0,55 poeng lavere i januar 2020 sammenlignet med samme periode i fjor, 
mens Klinikk Hammerfest ligger 0,14 poeng lavere. I januar er det totalt produsert 2,39 DRG 
poeng pr månedsverk mot 2,68 DRG poeng i januar 2019. Klinikk Kirkenes har produsert 2,05 
poeng og Klinikk Hammerfest har produsert 2,59 poeng pr månedsverk i januar 2020. 

Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til 
bruk av innleid arbeidskraft. 
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DRG produksjonen i tabellen er basert på egne pasienter (registrert bostedsadresse Finnmark). 
Kilde: HN LIS og ANALYSESENTERET 

 

Psykisk Helsevern og Rus 
Plan- og aktivitetstall for området psykisk helsevern og rus rapporteres på direkte 
konsultasjoner. 

 
Kilde: HN LIS 

Innen psykisk helsevern og rus er det i januar 2020 summert flere liggedøgn enn i januar 
2019, men PHR når ikke plantall. Når det gjelder polikliniske konsultasjoner så er det en 
positiv utvikling i januar 2020 sett mot samme periode i 2019, men det er negativt avvik mot 
plantall. Antall utskrivninger har i sum en marginal positiv utvikling i januar sammenlignet 
med samme periode i 2019, og har et marginalt negativt avvik i forhold til plantall. 

Voksenpsykiatri 

Voksenpsykiatri har høyere aktivitet på antall liggedøgn i januar enn i samme periode i 2019, 
men ligger under plantall. Det er marginal negativ utvikling for antall utskrivninger i forhold 
til samme periode i 2019, men VOP oppnår plantall. Når det gjelder polikliniske 
konsultasjoner så er aktiviteten lavere i januar 2020 enn i januar 2019, men VOP oppnår 
plantall i januar 2020. 

 

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 56 -2 +2

Antall  l iggedøgn PHV 765 +78 -35

Antall  polikliniske konsultasjoner PHV 1 556 -79 +1

Barn- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 2 +1 -4

Antall  l iggedøgn BUP 229 -11 +32

Antall  polikliniske konsultasjoner BUP 933 +117 -131

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 9 +3 +0

Antall  l iggedøgn Rusomsorg 304 +30 -11

Antall  polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 114 +43 -34
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Når det gjelder polikliniske konsultasjoner så har voksenpsykiatri en reduksjon i antall 
polikliniske konsultasjoner sett i forhold til samme periode i fjor på -4,8 %. I forhold til 
klinikkene er det kun Klinikk Hammerfest som har en positiv utvikling med 24,8 %. De andre 
klinikkene har følgende negativ utvikling; Klinikk Alta - 14,9 %, Klinikk Kirkenes -10,8 % og 
Sámi Klinihkka -7,6 %. 

 

Barn- og ungdomspsykiatri 

Barn- og ungdomspsykiatri hadde lavere aktivitet i januar 2020 enn samme periode i fjor på 
antall liggedøgn, men oppnår likevel plantall. Antall polikliniske konsultasjoner ligger høyere 
enn i fjor, men bak plantall. 
 
For polikliniske konsultasjoner så har barn- og ungdomspsykiatri en positiv utvikling fra 
samme periode i fjor på 14,3 %. Fordelt pr. klinikk er økningen som følger; Klinikk Alta +9,7 
%, Klinikk Hammerfest +2,6 %, Klinikk Kirkenes +13,8 % og Sámi Klinihkka +25,2 %. 
 

Rusomsorg 

Rusomsorg har høyere aktivitet i januar 2020 på alle områder sammenlignet med samme 
periode i 2019. Men det er bare for antall utskrivninger at plantall oppnås. 
 
For polikliniske konsultasjoner er det en positiv utvikling fra samme periode i fjor på 60,6 %. 
Fordelt pr. klinikk er utviklingen som følger; Klinikk Hammerfest +171,4 %, Sámi Klinihkka 
+178,6 % og Klinikk Alta +12 %. Klinikk Kirkenes har ikke tilbud innen TSB/Rus. Det må 
imidlertid påpekes at det i sum ikke er så store tall innen fagfeltet TSB/rus, og derfor blir det 
store utslag på endring i prosent, og da spesielt for klinikkene Hammerfest og Sámi Klinihkka.  
 

 

 

 

  



 

 

11 

 

Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i januar et negativt resultat på -4,5 mill. Målt mot resultatkrav på 
2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -6,5 mill.  

Inntektene i januar er 3,8 mill. høyere enn budsjett, og dette er i hovedsak på bakgrunn av 
positivt avvik for inntekter fra kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus og gevinst ved 
salg av anleggsmidler (eiendommer). 

Driftskostnader eks. finans har negativt avvik på -10,6 mill. i forhold til budsjett. I januar er 
lønnskostnadene 4,8 mill. over budsjett, og gjelder i hovedsak negative avvik for vikarer, 
overtid og variable lønnskostnader. Iinnleie fra firma viser et overforbruk på 2,8 mill, og er i 
hovedsak innleie av leger.  

Kjøp av helsetjenester viser også overforbruk på 1,9 mill., og en andel av dette er knyttet til 
HELFO-pasienter iinnen psykisk helsevern og rus, og i tillegg gjelder avviket utgifter i 
forbindelse med kjøp av helsetjenester fra andre helseforetak. 

Varekostnader knyttet til aktivitet viser negativt avvik på 2,3 mill. og gjelder hovedsakelig 
medisinske forbruksvarer.    

Driftsresultat eksklusiv finans viser et negativt avvik på -6,8 mill., mens finansresultatet viser 
et positivt avvik på 0,3 mill. 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Ba s is ramme 135,7 135,7 +0,0 135,7 135,7 +0,0 134,8 +0,9

ISF inntekter 40,1 38,0 +2,1 40,1 38,0 +2,1 36,3 +3,8

Gjestepa s ientinntekter 1,2 0,7 +0,5 1,2 0,7 +0,5 0,8 +0,4

Øvrige dri fts inntekter 13,7 12,5 +1,2 13,7 12,5 +1,2 13,5 +0,2

Sum driftsinntekter 190,7 186,9 +3,8 190,7 186,9 +3,8 185,4 +5,3

Kjøp av hels etjenester 13,0 11,1 -1,9 13,0 11,1 -1,9 11,2 +1,9

Va rekos tnader knyttet ti l  aktivi tet 14,8 12,5 -2,3 14,8 12,5 -2,3 11,7 +3,2

Innleid arbeidskraft 5,4 2,6 -2,8 5,4 2,6 -2,8 3,6 +1,8

Lønnskostnader 110,9 106,0 -4,8 110,9 106,0 -4,8 107,4 +3,4

Avs krivninger og neds krivninger 11,4 10,7 -0,7 11,4 10,7 -0,7 9,0 +2,4

Andre dri fts kos tnader 37,0 39,1 +2,1 37,0 39,1 +2,1 38,6 -1,6

Sum driftskostnader 192,6 182,0 -10,6 192,6 182,0 -10,6 181,5 +11,1

Driftsresultat -1,9 4,9 -6,8 -1,9 4,9 -6,8 3,9 -5,8

Finans resul tat -2,7 -3,0 +0,3 -2,7 -3,0 +18,3 -1,8 -0,8

Ordinært resultat -4,5 2,0 -6,5 -4,5 2,0 -6,5 2,1 -6,7

januar Hittil i år Hittil i fjor
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Resultat for Klinikkene 
 

 
Kilde: Agresso 

Avviket i Klinikk Hammerfest skyldes i hovedsak merforbruk av medikamenter og andre 
medisinske forbruksvarer, innleie av leger fra byrå, samt variable lønnskostnader som 
vikarer, diverse tillegg og overtid. 
 
Avviket i Klinikk Kirkenes skyldes i hovedsak lavere inntekter for polikliniske konsultasjoner 
og egenandelsinntekter, merforbruk av medisinske forbruksvarer, variable lønnskostnader 
som vikarer, overtid og tillegg, samt noe på reisekostnader. 
 
Avviket for Sámi Klinihkka skyldes i hovedsak lavere inntekter, merutgifter på medisinske 
forbruksvarer, innleie av leger fra byrå, samt utgifter til vikarer. 
 
Avviket i klinikk Prehospital skyldes i hovedsak variable lønnskostnader som vikarer, tillegg 
og overtid. 
 
Avviket for Service, Drift og Eiendom gjelder i hovedsak variable lønnskostnader, 
behandlingshjelpemidler, driftskostnader bygg samt driftstjenester IKT. 
 
Avviket for pasientreiser skyldes i hovedsak utgifter til syketransport med fly. Pasientreiser 
har en nedgang på 0,9 mill. sammenlignet med året før. Endringen i pasientstrømmen fra UNN 
gir sannsynligsvis ikke full effekt enda.  
 
Det er også negative avvik for kostnader kjøp av gjestepasienter fra andre helseforetak. 
 

  

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

år i %

Avvik hittil i 

fjor

Avvik hittil i 

fjor i %

Stab med felleskostnader +6 059 +6 059 5 % +9 184 8 %

Gjestepasientkostnader -5 153 -5 153 +672

TNF Hemmere +3 916 +3 916 -2 188

Pasientreiser -1 250 -1 250 -8 % -1 406 -8 %

Sami Klinihkka -564 -564 -11 % +56 1 %

Klinikk Hammerfest -5 030 -5 030 -11 % -779 -3 %

Klinikk Kirkenes -3 418 -3 418 -21 % -3 123 -17 %

Klinikk Alta +300 +300 3 % -630 -9 %

Klinikk Prehospital -749 -749 -5 % -845 -5 %

Klinikk Service, Drift og Eiendom -643 -643 -813

Sum -6 532 -6 532 +128
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Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status for tiltaksarbeidet pr. januar 2020.  
 
Finnmarkssykehuset HF har i 2020 tiltak pålydende 120,8 mill. I januar er det realisert tiltak 
for 4,2 mill. Målt mot budsjett for planlagte tiltak i 2020 er effekten på 3,5 %.  

 

 

Tabellen under måler klinikkenes effekt av realiserte tiltak i januar mot budsjett for 2020. 

 
 

Oppfølging redusere innleie fra byrå 
Finnmarkssykehuset HF har de siste årene hatt en kostnadsvekst til innleie og overtid som 
ikke er i tråd med de mål og budsjetter som klinikkene har. Styret i Finnmarkssykehuset HF 
har derfor vedtatt en handlingsplan med mål om å redusere bruk av innleie og overtid.  

I denne forbindelse er det opprettet et ressursteam på tvers av klinikkene der økonomi, HR og 
dedikerte klinikkressurser deltar. Ressursteamet skal ha fokus på forbedring av planlegging, 
gjennomføring, kontroll og evaluering. En systematisk tilnærming til planlegging og 
oppfølging av innleie forventes å gi resultater. 

Arbeidet er godt i gang. Rutiner er utarbeidet og ressursteamet har 2 møter pr. måned. Innen 
februar vil budsjettjustering for innleie være på plass. 

I tabellen under vil Finnmarkssykehuset HF fortløpende rapportere status rundt arbeidet med 
å redusere innleie fra byrå i de 4 klinikkene. 

 
Kilde: Agresso / klinikkene 

Risiko for at ti ltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2020

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

ti ltak hitti l  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 30 629      1 884         6,2 %

2 - Lav sannsynlighet 18 549      371            2,0 %

3 - Middels sannsynlighet 67 588      1 954         2,9 %

4 - Høy sannsynlighet 4 050         -             0,0 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2020 -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 120 816    -             4 209         3,5 %

Tiltak i  klinikk Budsjett 

2020

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

ti ltak hitti l  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

Klinikk Hammerfest 18 462      -             0,0 %

Klinikk Kirkenes 28 585      1 367         4,8 %

Klinikk Alta 16 022      565            3,5 %

Sami Klinihkka 4 158         39              0,9 %

Service, Drift og Eiendom 11 142      607            5,4 %

Prehositale tjenester 6 250         117            1,9 %

Pasientreiser 21 590      900            4,2 %

Administrasjonen 2 607         264            10,1 %

Anskaffelsesstrategi 12 000      350            2,9 %

Sum Finnmarkssykehuset HF 120 816    -             4 209         3,5 %

Redusere innleie fra byrå i klinikk
Regnskap 

januar 2019

Regnskap 

januar 2020

Budsjett 

januar 2020 Avvik

Planlagte uker 

januar

Gjennomførte 

uker januar

Avvik 

gjennomført

Kl inikk Hammerfest 1 802 043   3 997 106   1 667 366   -2 329 740  48                   48                   -                 

Kl inikk Ki rkenes 654 671      496 076      537 578      41 502        7                     7                     -                 

Kl inikk Al ta -             504 890      188 431      -316 459     5                     5                     -                 

Sami  Kl inihkka -             523 430      196 136      -327 294     4                     4                     -                 

Sum Finnmarkssykehuset HF 2 456 714   5 521 502   2 589 511   -2 931 991  64                   64                   -                 
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Tabellen viser at planlagt innleie for januar for klinikkene er overholdt i forhold til planlagte 
uker med innleie fra byrå. Regnskap for januar 2020 viser økt kostnad i fht. regnskap 2019.  

I Hammerfest er det planlagt 48 uker innleie i januar og gjennomført 48 uker. Innleien 
fordeler seg på 25 uker på medisinsk avdeling som har 10 vakante stillinger. Det er også leid 
inn radiologer med 12 uker, hvor det er 2,4 vakante stillinger. Det er leid inn 2 uker på TSB og 
9 uker på VPP Hammerfest, dette er i hovedsak vakante stillinger.  

I Alta er det leid inn 5 uker fra byrå, dette skyldes 3 langtidssykemeldte og 1 vakant stilling. I 
januar er 2,5 stillinger tilbake. Det er imididlertid inngått kontrakt med byrå 2 ut mars og 2 ut 
april. Alta vil ha effekt av tiltak fra 2 tertial. I Sámi Klinihkka er det 4 uker innleie fra byrå. 
Dette 2,8 uker for langtidssykemeldt og 1,2 uker raumatolog.  I Kirkenes er det leid inn 7 uker 
fra byrå, dette  er i all hovedsak vakante stillinger, 4 uker øyelege,  1 uke urolog, 1 uke ortoped 
og 1 uke gynekolog.  

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

Styret i Finnmarkssykehuset HF har et forsterket fokus på framskrivning og overvåking av 
likviditetssituasjonen i den løpende virksomhetsrapporteringen. 

Likviditetsprognosen for 2020 er under utarbeidelse, og fremkommer ikke i denne rapporten. 

Disponibel saldo består av 450 mill. kassakreditt. Faktisk forbruk viser at det er brukt 371 
mill. av kassakreditten, og det er dermed en disponibel saldo på 79 mill. ved utgangen av 
januar. 

Dette er en forbedring i likviditeten fra forrige måned med 40,5 mill. 
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Investeringer 

 
 
Det er i styresak 91-2019 Budsjett 2020, inkludert investeringsbudsjett 2020-2027 vedtatt et 
investeringsbudsjett på 255 mill. for 2020. 
 
I  januar 2020 er det belaset 1,2 mill. på bygg og 1,9 mill på MTU/ambulanser.  
 
 

Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 

 
Kilde: HN LIS. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og 
innleie utenom lønnssystemet.   

Brutto månedsverk ligger 41 over plantall i januar 2020 og 60 månedsverk over samme 
måned i 2019. Negativt avvik i forhold til plantall gjelder i hovedsak for variable 
lønnskostnader. Økningen i faste månedsverk har økt sammenlignet med januar 2019 som 
følge av oppbyggingen av tilbudet i klinkk Alta. 

De faste lønnskostnadene er 34 månedsverk under plantall, mens de variable 
lønnskostnadene (mertid, overtid og vaktlønn) utgjør 76 månedsverk mer enn plantall. 
Differansen mellom faste og variable lønnskostnader utgjør dermed 41 månedsverk mer enn 
brutto plantall for månedsverk i januar 2020. 

 

Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringer 

tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år
 Investeringer hittil i år 

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investeringer hittil 

totalt

Forbruk i år 

av disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF

Hammerfest nye sykehus 59 629                    -                  -                                             200 000        -              59 629                          0 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 4 660                      -                  1 295                                         15 000          -              5 955                            6 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 619                    -                  1 958                                         33 000          -              12 577                          5 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                          -                  -                                             7 000             -              -                                0 %
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Andel deltidsansatte av totalt antall ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Andel deltidsansatte er 20,79 % i januar måned. Dette er 0,1 % lavere enn forrige måned og 
0,4 % høyere enn januar 2019. 
 
Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes 
det ikke helt korrekt data på dette.  
 

Andel midlertidige ansatte av totalt antall ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andelen midlertidig ansatte for januar er på 
14,53 %, og dette er 0,43 % høyere enn samme måned i fjor. 
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Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS 

Sykefraværet rapporteres en måned etterskuddsvis i Finnmarkssykehuset HF. 

I desember 2019 var sykefraværet 8,9 %, som er 1,4 % over måltallet på 7,5 %. Dette er en 
økning på 0,3 % fra måneden før. 

Gjennomsnittlig sykefravær i 2019 var 8,6 % mot 8,4 % i 2018. 

I desember måned ligger alle klinikkene over måltallet på 7,5 %. Fraværsprosenten er som 
følger for klinikkene i desember 2019; Klinikk Hammerfest 8,8 %, Klinikk Kirkenes 9,3 %, 
Sámi Klinihkka 9,3 %, Prehospitale tjenester 8,3 %, Klinikk Alta 11,9 % og Service, Drift og 
Eiendom 8,8 %. 

For gjennomsnittlig sykefravær i 2019, så var det bare Prehospitale tjenester (6,8 %) som 
hadde snitt under måltallet på 7,5 %.  

 

Andel sykepleiere av totalt antall fast ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Andel fast heltid sykepleiere av totalt antall ansatte var 31,56 % i januar 2020. Sammenlignet 
januar 2019 er dette en økning på 0,8 %.  
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Andel Helsefagarbeidere av totalt antall ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Andelen helsefagarbeidere skal øke til 5 % innen år 2021. Andelen ved Finnmarkssykehuset 
HF er på 3,25 % i januar 2020, noe som er 0,35 % høyere enn samme måned i 2019. 
Finnmarkssykehuset HF har stort fokus på å holde helsefagarbeidere og helsefaglærlinger 
faglig oppdatert, og har fokus på god opplæring og oppfølging. Finnmarkssykehuset HF jobber 
med å vurdere ulike muligheter og tiltak. Foretaket har blant annet fått inn en lærling i 
psykiatrien. Finnmarkssykehuset HF har et langsiktig fokus for å nå kravet innenfor fristen. 
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Bygge- og utviklingsprosjekter 
 

Alta Nærsykehus 
Fremdrift  
Det viktigste som har skjedd i januar er at det har vært arbeidet med sluttoppgjøret for 
nybygget, og at arbeidet videre med ombyggingen av 2. og 3. etasje i eksisterende bygg har 
fortsatt.  Det er gjort ytterligere avklaringer på klimatiltak på MR med tilstøtende rom, samt at 
det er blitt avklaring på strømforsyningen til MR. Til sist er avvik lukket i henhold til 
innrapportering fra drift. 
 
Det viktigste som skjer fremover er resterende ombygging av 3. etasje i eksisterende bygg. 
Framdrift av ombyggingene i eksisterende bygg skjer i overensstemmelse med driften av 
klinikken. 
  
Økonomi  
Ytre ramme for prosjektet er 453,5 millioner inkludert CT/MR og ambulansestasjon. Det er 
påløpt kr 412.225.871,-  inkl. mva. pr. januar 2020. Prognosen for totalprosjektet ligger under 
godkjent budsjett. 
 
 
Risiko 
Ingen registrerte risikoobjekter eller aktiviteter. Samhandling mellom klinikken og 
ombyggingsarbeidene går meget bra. 
 
HMS & Kvalitet 
Det gås ukentlige vernerunder og ombyggingene koordineres med ansatte. SJA gjennomføres i 
henhold til planer. Bemanning på byggeplass: 5-8 personer. 
 

Nye Hammerfest sykehus 
Fremdrift  
Det viktigste som har skjedd i siste periode handler hovedsakelig om forberedelser i forhold 
til kontrakter. Det er avholdt avklaringsmøter med CONSTO på utløsning av opsjon og en har 
fortsatt med arbeidet angående formalia og avtaleverk med ambisjon om ferdigstillelse i 
februar 2020. Det er også arbeidet med å formalisere forslag til fordeling av fellesarealer 
mellom interessentene. Det er gjennomført flere møter vedrørende reguleringsplan, 
tomtekjøp, utbyggingsavtale, sameieavtale, driftsavtale, kjøkkenavtale, parkeringshus, 
kontorfordeling og på pre/post skisser. Det er ferdigstilt besvarelser på innsigelser til 
reguleringsplan, og forslag til leiekontrakt mellom SANO, Norges Arktiske Universitet i 
Tromsø og Finnmarkssykehuset HF er oversendt. Avtaleutkast med Hammerfest Energi er 
bearbeidet videre. Til sist er konkretisering av tiltak og framdrift fra Hammerfest Kommune 
vedrørende klargjøring av tomt avklart. 
 
Fremover blir det viktig å gjennomføre kontraktsmøte med CONSTO på utløsning av opsjon. 
Videre fortsette arbeidet med formalia og avtaleverk med ambisjon om ferdigstillelse februar 
2020. Økonomisk handler det om, etter avtale med Hammerfest kommune, å viderefakturere 
kostnader til Hammerfest kommune for forprosjekt, samt på reguleringskostnader. En skal 
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også formalisere forslag til fordeling av fellesarealer mellom interessentene. Til slutt 
fremlegge innstilling til styret i Finnmarkssykehuset HF.   
 
Videre framdrift og igangsettelse av detaljprosjektet er avhengig av at de nødvendige avtaler 
med Hammerfest kommune og utløsning av opsjon blir styrebehandlet. 
 
Økonomi  
Godkjent budsjett for forprosjektfasen for Finnmarkssykehuset HF er 35 mill. (inkl. mva). 
Kostnadspådraget til prosjekteringsgruppa og prosjektadministrasjonen for hele prosjektet er 
over budsjettert kostnadsramme for forprosjektfasen Finnmarkssykehuset HF.  
 
Fordeling av kostnader i forprosjekt mellom partene vil skje etter arealbrøk. Dette avklares i 
uke 7. I måneds-rapporteringen settes oppstart gjennomføringsfase til 01.01.20. Totalt påløpt 
pr. januar 2020 er 60,8 mill. inkl. mva. 

 

OU-prosess Hammerfest (NHS-OU) 
 
Fremdrift 
Det er nå kort tid til signering av utbyggingsavtalen for NHS, og det er flere forhold mellom 
samarbeidspartene som må komme på plass. For organisasjonsutviklingsprosjektet 
innebærer det at enkelte spørsmål innenfor ulike mandat må prioriteres avklart. Det er særlig 
med tanke på endelig utforming av arealer knyttet til funksjoner som i tidligere OU-mandater 
har hatt betydning for gevinstberegning.  
 
I siste periode har det vært arbeidet med flere saker. Føde/barselgruppen har gjort konkrete 
avtaler knyttet til gjennomføring av sitt mandat. Det har vært møte knyttet til samarbeidet 
med den kommunale intermediæravdelingen. Der har en belyst pasientflyt, medisinsk 
samarbeide, undervisning og samøvelser på tvers,  samt se på hvordan styrke 
utdanningstilbudet for våre studenter og sett på mulige forskningstemaer som kan komme ut 
av dette unike samarbeidet. Gruppen som ser på organisering og implementering av 
kjøkkentjenester mellom kommunen og sykehuset har fokusert på krav til utforming av 
lokaler og ulike logistikkløsninger, deriblant utredning av felles elektronisk dokumentasjon, 
bestillings- og kvalitetsløsninger.  Det har også vært gjennomført ROS for barneenheten 
knyttet til spørsmålet om tilstrekkelig behandlingsrom. Klinikksjef involverer seg aktivt med 
spesialistene om å finne beste praktiske løsninger for pasientbehandlingen, og involverer 
fortløpende OU-prosjektet i dette. Sist gjaldt dette for tilrettelegging av areal og funksjon for 
øyespesialiteten i poliklinikk.  
 
I tiden fremover vil en sammen med Sykehusbygg HF planlegge organisering og 
brukermedvirkning i gjennomføringsfasen og for detaljprosjekteringen for NHS. Foruten å 
bistå de pågående mandat, handler det om være tilgjengelig for å bistå klinikksjef og 
Sykehusbygg HF med å svare på de spørsmål innenfor OU-området som måtte være av 
betydning for avtalen med Consto. Det er under utarbeidelse et utkast til framdriftsplan for 
hvilke OU-prosjekt som skal prioriteres videre, og disse må sees i sammenheng med 
brukermedvirkning knyttet til gjennomføringsfasen. 

 
Økonomi 

Pr. januar 2020 er det brukt kr. 3 928,-  av et budsjett for året, pålydende kr.475 000,-. Det 
forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
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Risiko 
Utover de ordinære pålagte arbeidsoppgavene, kreves også kapasitet i form av tid og 
engasjement fra medarbeiderne i organisasjonsutviklingsprosjektet for Nye Hammerfest 
sykehus.  
 
HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på 
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  
 
Gevinstrealisering 

NHS vil med de muligheter som følger med et nytt moderne høyteknologisk bygg, gi mulighet 
for forenklet logistikk, effektivitet og mulighet for jobbglidning. Gevinstrealisering for OU-NHS 
innebar å synliggjøre de tiltak som ville styrke bærekraften for NHS. 
 
Beregnet gevinstrealisering for nye Hammerfest sykehus pr. 31.01.2020 viser en sum netto 
gevinst på 39 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 2019 fastsatt til 44 654 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). 
Refusjon for ett DRG -poeng i PHR er for 2019 fastsatt til 2 747 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

Hammerfest nye sykehus 59 629                  -                 -10 533                    -                                         200 000       -             59 629                       189 467        189 467       0 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 4 660                    -                 4 972                       1 295                                     15 000         -             5 955                          19 972          18 677         6 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 619                  -                 6 433                       1 958                                     33 000         -             12 577                       39 433          37 475         5 %

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 2 - Sak 18/2020



OMSTILLINGSTILTAK 2020

Effekt tiltak før 

risikovekting

Effekt tiltak etter  

risikovekting

Realiserte tiltak 

hittil i år Vekting

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 120 816                  30 629                      1 825 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         18 549                      371 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         67 588                      1 054 50 %

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

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

Sum 120 816 116 766 3 250

REALISERT OMSTILLING 2020 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hittil

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 825                      1 825

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 371                         371

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 054                      1 054

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 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 250

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2020 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 552                      2 552                        2 552                     2 552                     2 552                     2 552                          2 552                     2 552                     2 552                     2 552                     2 552                     2 552                     30 629                   

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 546                      1 546                        1 546                     1 546                     1 546                     1 546                          1 546                     1 546                     1 546                     1 546                     1 546                     1 546                     18 549                   

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 632                      5 632                        5 632                     5 632                     5 632                     5 632                          5 632                     5 632                     5 632                     5 632                     5 632                     5 632                     67 588                   

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

Sum 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 116 766

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2020 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 552                      2 552                        2 552                     2 552                     2 552                     2 552                          2 552                     2 552                     2 552                     2 552                     2 552                     2 552                     30 629

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 546                      1 546                        1 546                     1 546                     1 546                     1 546                          1 546                     1 546                     1 546                     1 546                     1 546                     1 546                     18 549

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 632                      5 632                        5 632                     5 632                     5 632                     5 632                          5 632                     5 632                     5 632                     5 632                     5 632                     5 632                     67 588

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 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 116 766



A. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning). Se, PR33539 Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført EPJ DIPS 

Gjennomsnittlig vurderingstid henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall dager mellom mottattdato* og 

vurdertdato – summert for alle vurderte 

primærhenvisninger i perioden 5 967

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 2 270

Gjennomsnittlig vurderingstid 2,63 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

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

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer 

enn 14 dager gamle 1 961

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 2 420

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567964
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567990
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567974
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Oppgradering MR-maskin, Hammerfest 

 

a) Hensikt og mål med investeringen, herunder strategisk tilknytning 

Er det fortsatt riktig å prioritere denne investeringen?  
 
Denne investeringen ble forsøkt gjennomført allerede for 2 år siden og hadde 
vært mere korrekt å gjennomføre da. Investeringen ble utsatt.  
 
En MR maskin er svært vanskelig og uhensiktsmessig og overføre til et nytt 
bygg. Derfor anbefaler MTT Vest en oppgradering som er litt rimeligere enn 
kjøp av ny ettersom apparatet etter all sannsynlighet ikke kan flyttes over i nye 
Hammerfest Sykehus i 2025.  
 
MR-maskinen er 12 år gammel. 

 

b) Beslutningsnivå 

Er det krav til styrebehandling i helseforetaket? 
-Ja, alle investeringer over 5 mill styrebehandles i helseforetaket. 
 
Er det krav til godkjenning av Helse Nord RHF? 
Nei 
 

 

c) Beskrivelse av investeringen/prosjektet 

• Gjennomføringsplan 
-Selvanskaffelses prosessen kvalitetssikres av Sykehusinnkjøp. 
-Resten av gjennomføringen tar MTT Vest seg av 
En oppgradering av MR systemet betyr at alt utstyr unntatt selve 
magneten blir byttet. Dette gjør at installasjonskostnadene blir 
vesentlig lavere. 

 
• Kompetanse/opplæringsbehov 

-Opplæring av brukere og MTT personell gjøres innenfor 
kostnadsrammen. 

 

• Behov for personellressurser 
-Ingen behov for personell ressurser. 

 
  

http://www.helsenord.no/
bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 3 - Sak 18/2020
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d) Konsekvenser av å gjennomføre investeringen/prosjektet 
 

• Kost/nyttevurderinger (pasienter, ansatte, miljø, andre interessenter)  
- Dette er en reinvestering og har ingen nye konsekvenser eller større 

driftsutgifter. 

Det vises til punkt h for økonomiske vurderinger. Disse må sammenholdes med 
nyttevurderingen her 
 

• Helsefaglige vurderinger 
Dette er en reinvestering og har ingen konsekvenser hverken økte 
kostnader, personell eller fordeling av oppgaver mellom Klinikker, 
heleforetak. 

 
• Konsekvenser for bemanningsbehov etter at investeringen er 

gjennomført 
Ingen behov for økt bemanning etter gjennomført investering. 

 
• Konsekvenser for rutiner og arbeidsfordeling 

Ingen konsekvenser for rutiner og arbeidsfordeling. 
 

• Konsekvenser for oppgavefordeling mellom enheter og mellom 
helseforetak 
Ingen konsekvenser for oppgavefordeling mellom enheter og/eller 
helseforetak. 

 
 

e) Nødvendig organisasjonsutvikling og tiltak for gevinstrealisering 

Beskriv prosess/dialog/forpliktelser med eventuelle andre som skal realisere 
gevinster 

 

f) Beskrivelse av 0-alternativ og alternative løsninger  
Beskriv konsekvenser av å ikke foreta investeringen.  
Beskriv andre måter å løse oppdraget på. 
Dagens MR ved Klinikk Hammerfest er 12 år gammel og begynner å bli svært 
slitt. Vi ser det som usannsynlig at den holder noe særlig lenger. Kjøp og 
installering av MR maskinen er en svært tidkrevende prosess slik at et totalt 
sammenbrudd av dagens maskin vil medføre at Klinikk Hammerfest står uten 
MR tilbud i månedsvis.  
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g) Strategi for gjennomføring av anskaffelsen  
Hvordan ivaretas lov om offentlig anskaffelser og regional innkjøpsstrategi og 
evt. annet relevant lovverk. 
Selve anskaffelses prosessen kvalitetssikres ved samarbeid med sykehusinnkjøp 
AS.  

 

  Økonomisk analyse, jf vedlegg 2  
Påføres ekstra kostnader ved denne investeringen(ja/nei) NEI 
Hvis ja (hvilke kostnader og beløp);  

• Investeringsanalyse og økonomisk lønnsomhetsanalyse  
 

• Kritiske variabler/følsomhetsanalyse 
 

Krav til kjøling øker ved oppgradering av systemet, men det vil inngå i 
kostnadsramme. 

 

• Finansiering av investeringen 

Gjøres gjennom investering MTU-Klinikk Hammerfest 
 

i) Involvering av Helse Nord IKT eller andre  
Dersom andel av investeringen gjøres av HN IKT eller andre helseforetak skal 
dette spesifiseres  
-Hverken Helse Nord IKT eller andre helseforetak skal involveres. 
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Vedlegg 1 Beslutningsnivå 

Navn på investering 
Oppgradering MR, 

radiologi, Hammerfest 

Beløp p50 7 000 000 inkl.mva  

Beløp p85 (dersom større prosjekt)   

Ansvarlig for prosjektgjennomføring Enhetsleder MTT Vest  

Innenfor budsjettdisponeringsfullmakt til    

Ansvarlig for gevinstrealisering   

Ansvarlig for drift og forvaltning etter innføring Enhetsleder MTT Vest  

Fullmakt til endring innenfor P50 Økonomisjef 

   
Krav til styrebehandling i HF (dersom ja på et eller flere av disse punktene) Ja  Nei 

Investering over 5 mill kr    X   

Påvirkes pasienttilbudet i vesentlig grad? (Nytt tilbud: ja. Reinvestering: nei)           X 

Påvirkes oppgavefordelingen mellom geografiske enheter i helseforetaket?            X 

Påvirkes oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har driftsøkonomiske 
konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen?            X 

   
Krav til godkjenning av RHF (dersom ja på et eller flere av disse punktene) Ja  Nei 

Investering over 20 mill kr (Adm. dir. i Helse Nord RHF skal godkjenne)           X 

Investering over 50 mill kr (Styret i HN RHF skal godkjenne)            X 

Påvirkes pasienttilbudet i vesentlig grad?             X 

Påvirkes oppgavefordelingen mellom helseforetak, og/eller har driftsøkonomiske 
konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen?              X 

Påvirkes oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har driftsøkonomiske 
konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen?                 X 

Medfører investeringen større endring i oppgavefordeling mellom geografiske 
enheter i samme helseforetak?               X 

Enkeltprosjekter som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i 
foretaksgruppen          X 

 
 

Vedlegg 2 Økonomi 
Bruk regnearkmal 
Nåverdiberegning 
Driftsøkonomisk vurdering. Dersom flere alternativer skal alle alternativene simuleres.  
 



Navn på innkjøp: Oppgradering MR, radiologi 
Dagens maskin nærmer seg 13 år gammel og er svært mye brukt. Dette skaper utfordring for MTT 

Vest’s driftbudsjett ettersom vi er nødt til å ha en svært dyr serviceavtale for å holde den i gang. 

Pasientflyten gjennom MR maskinen har alltid vært svært høy og det er på tide å bytte ut/oppgradere 

maskinen slik at den kan fortsette å fungere tilfredsstillende i årene fremover. 

 

Planen er å oppgradere systemet, dvs. bytte ut alle komponenten utenom selve magneten.  Dette er noe 

billigere enn å bytte ut hele systemet.  Den største besparelsen ligger i at vi slipper byggetekniske 

utfordringer/kostnader ved en slik oppgradering.  Å flytte over en MR maskin fra et bygg til et annet 

er absolutt ikke å anbefale og derfor ønsker vi en oppgradering kontra utbytting med tanke på nytt 

sykehus fra 2024-2025. En slik oppgradering har vært anbefalt i flere år, men det har ikke vært 

tilstrekkelig med midler til dette tidligere. En oppgradering vil også begrense tiden sykehuset står uten 

en fungerende MR betraktelig. Et sammenbrudd på MR maskinen vil gi oss en nedetid på ca. 3 

måneder. Dette har stor innvirkning på reisekostnader da en STOR pasientgruppe vil måtte henvises til 

andre lokasjoner.  

 

Mål:  

Oppgradere eksisterende maskin til helt ny. Dette gjøres ved at alle deler unntatt selve magneten 

byttes. Da slipper man dyr installasjon og eventuelle bygningsmessige utfordringer. Alt tilleggs 

utstyret (eks.coiler) byttes også. 

 

Risiko:  

(Langvarig) Driftstans på MR, økte pasientreise kostnader 

 

Vurdering:  

A: Sannsynlighet for overnevnte risiko 

 5: Svært stor sannsynlighet 

 4: Stor sannsynlighet 

 3: Middels sannsynlighet 

 2: Liten sannsynlighet 

 1: Svært liten sannsynlighet 

B: Konsekvense 

 5: Svært alvorlig – drift påvirkes ved svært lang tid for reparasjon - nyanskaffelse 

 4: Alvorlig – drift påvirkes da reparasjon/anskaffelse vil være svært  tidkrevende  

 3: Middels – drift påvirkes moderat i påvente av reparasjon 

 2: Lav  – kan repareres med minimale konsekvenser for drift 

 1: Ubetydelig – kan repareres uten at drift påvirkes  

  
 

Risikoreduserende tiltak: 

Oppgradering av MR systemet, for sikre en fremtidig stabil drift av MR maskinen. 
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