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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2020/48 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 19.05.2020 
 
Saksnummer 47/2020 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   26. mai 2020 

Virksomhetsrapport 4/2020 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i april 2020. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2020 med rapportering 
på tiltak og tiltaksgjennomføring i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes til 
etterretning.  

2. Styret konstaterer at covid-19 pandemien påvirker resultatoppnåelsen hittil i år, og 
ber om at organisasjonen har et høyt fokus på tiltaksgjennomføring og utarbeidelse 
av supplerende tiltak fremover. 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

 

 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 4/2020 
3. Rapportering tiltaksgjennomføring Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest  
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Virksomhetsrapport 4/2020 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato:  26. mai 2020 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i april 2020. April måned har vært preget av korona-pandemien 
med redusert aktivitet, økt overtid og innleie, økt bruk av smittevernutstyr og økte 
kostnader til medisinteknisk utstyr.  
 
Det økonomiske resultatet, inkludert inntektssvikt og netto kostnadsøkning knyttet til 
covid-19, i april er -25,8 mill. som er 27,8 mill. bak resultatkravet på +2,0 mill. Hittil i år 
er resultatet –48,8 mill., som er et avvik på -56,8 mill. fra resultatkravet. Likviditeten i 
Finnmarkssykehuset HF i april er innenfor trekkrammen.  
 
Aktiviteten har vært påvirket av korona-pandemien, med derav følgende inntektssvikt, 
bortsett fra i psykisk helsevern voksne, hvor aktiviteten har vært høyere enn fjoråret og 
også høyere enn plan. Årsaken er økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner. Totalt har 
inntektene gått ned med 17,1 mill. i april 2020 sammenlignet med april 2019. Ser man 
mars og april under ett er inntektsreduksjonen 27,2 mill.  
 
Korona-pandemien medfører kostnadsøkning og utgjorde i april 18,9 mill., mens 
kostnadsreduksjoner utgjorde 10,4 mil. i april. Netto effekt av inntektstap og netto 
kostnadsendring gir totale kostnader på 26,9 mill. i april. Resultat i april korrigert for 
korona, var +1,1 mill. Resultatavviket var -0,9 mill.  

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

3. Sakvurdering/analyse 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid 
Finnmarkssykehuset HF hadde summert gjennomsnittlig avviklet ventetid på 52 dager i 
april. Til sammenligning var ventetiden 51 dager i april 2019. Snitt avviklet ventetid i 
2019 var 56 dager. Avviklet ventetid i psykisk helsevern og rus øker innenfor alle 
områder, og er høyere enn måltallet både for voksne, rus og barn.  
 
Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var på 12,8 % i april 2020. Andelen var 2,1% måneden før og 
0,9% i april 2019. Snittet i 2019 var på 1,1%.  
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Flere fristbrudd er forårsaket av korona-pandemien. Fristbrudd fordelt på klinikkene: 

Totalt fristbrudd 

(covid-19) 

Hammerfest Kirkenes Alta  Sámi 

Klinihkka 

Somatikk 31(31) 34 (32) 10 (10) 1 (0) 

PHR 8VOP/1TSB 2 BUP 3 VOP/1 BUP 1TSB 

 

Aktivitet  
Aktiviteten i somatikken viste en økning i antall dag/døgn konsultasjoner i januar og 
februar sammenlignet med året før, mens polikliniske konsultasjoner gikk ned. Dette 
skyldtes i stor grad sykefravær i poliklinikk. Etter covid-19 har polikliniske 
konsultasjoner gått ned med 4 650 konsultasjoner. 
 
Aktivitet psykisk helsevern og rus 
Voksenpsykiatri 
Aktiviteten for voksenpsykiatri har en økning på 2,2% i polikliniske konsultasjoner pr. 
april til tross for covid-19. Det er en tydelig endring før og etter covid-19, hvor det er en 
stor økning i antall telefonkonsultasjoner sammenlignet med 2019.  
 
Barn- og ungdomspsykiatri 
Barne- og ungdomspsykiatrien viser en positiv utvikling innenfor polikliniske 
konsultasjoner sammenlignet med samme periode i 2019 med en økning på 9,7 %. Også 
i BUP er det en økning i antall telefonkonsultasjoner i mars og april, som følge av covid-
19. 
 

Rus (TSB) 
Rusomsorg har høyere aktivitet for antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner 
hittil i år sammenlignet med samme periode i 2019. Antall liggedøgn har gått noe ned. 
Dette skyldes at 50 % av sengene i rusenheten i Karasjok måtte tas ned av hensyn til 
smittevern som følge av covid-19. For polikliniske konsultasjoner er det en positiv 
utvikling pr. april sett mot samme periode i fjor på 48 %. Antallet telefonkonsultasjoner 
viser en økning også innenfor rus.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet rapporteres en måned etterskuddsvis i Finnmarkssykehuset HF. 
I mars var sykefraværet 9,4 %, som er 1,9 prosentpoeng over måltallet på 7,5 %.  
Gjennomsnittlig sykefravær i 2019 var 8,6 %. 
 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har i april et negativt resultat på -25,8 mill. Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -27,8 mill. Resultatet 
inkluderer inntektstap og netto kostnadsøkning knyttet til covid-19 på 26,9 mill.  
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Korrigeres resultatet for effekt av korona er resultatet i april +1,1 mill. dvs. 0,9 mill. bak 
resultatkravet.  

 
 

I forbindelse med covid-19 er aktiviteten tatt betydelig ned fra 13. mars. Inntektssvikten 
som er relatert til covid-19 er 27,1 mill. i april. Kostnader er også redusert, særlig gjelder 
dette pasientreisekostnader, gjestepasienter og reisekostnader. Netto kostnadsøkning 
knyttet til covid-19 er 6,7 mill. Total effekt av covid-19 er beregnet til 33,8 mill. hittil i år.  
 
Prognose 
Foretaket vil ikke klare resultatkravet som er et overskudd på 24 mill. kroner i 2020. Det 
er på nåværende tidspunkt vanskelig å estimere ny prognose, da det er for mange 
usikkerhetsfaktorer både knyttet til tidsperspektivet for unntakssituasjon vi har, og når 
man kan forvente at normal drift er på plass igjen. Det er også usikkert hvordan 
merkostnader knyttet til koronapandemien vil bli kompensert. Ny prognose vil derfor 
måtte beregnes på et senere tidspunkt. 
 

 
 
 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 137,2 137,2 +0,0 534,5 534,5 0,0 531,2 +3,3

ISF inntekter 24,4 38,0 -13,6 135,9 155,1 -19,3 144,3 -8,5

Gjestepas ientinntekter 0,4 0,7 -0,3 2,7 2,9 -0,2 3,1 -0,4

Øvrige dri fts inntekter 8,4 11,2 -2,9 48,4 47,2 1,2 48,3 +0,1

Sum driftsinntekter 170,4 187,1 -16,8 721,4 739,6 -18,2 726,9 -5,5

Kjøp av helsetjenester 13,8 11,1 -2,6 52,6 44,5 -8,1 52,0 +0,6

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 15,0 13,1 -1,8 60,8 51,4 -9,4 54,5 +6,3

Innleid arbeidskraft 4,9 3,9 -1,0 23,2 13,9 -9,3 19,3 +3,9

Lønnskostnader 117,0 106,7 -10,3 439,1 414,2 -24,9 422,4 +16,7

Avskrivninger og nedskrivninger 10,8 10,6 -0,2 42,3 42,6 0,4 36,2 +6,1

Andre dri ftskostnader 32,2 36,7 +4,5 140,7 153,1 12,4 151,7 -11,1

Sum driftskostnader 193,6 182,2 -11,4 758,7 719,8 -38,9 736,2 +22,5

Driftsresultat -23,2 4,9 -28,2 -37,3 19,9 -57,1 -9,3 -28,0

Finansresultat -2,6 -3,0 +0,4 -11,5 -11,9 0,4 -7,6 -3,9

Ordinært resultat -25,8 2,0 -27,8 -48,8 8,0 -56,8 -16,9 -31,9

april Hittil i år Hittil i fjor

Finnmarkssykehuset HF

Resultatrapportering hensyntatt påvirkninger rundt 

situasjonen med Covid19 Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 137,2 137,2 +0,0 534,5 534,5 0,0 531,2 +3,3

ISF inntekter 41,5 38,0 +3,5 163,1 155,1 7,9 144,3 +18,7

Gjestepas ientinntekter 0,4 0,7 -0,3 2,7 2,9 -0,2 3,1 -0,4

Øvrige dri fts inntekter 8,4 11,2 -2,9 48,4 47,2 1,2 48,3 +0,1

Sum driftsinntekter 187,5 187,1 +0,4 748,6 739,6 9,0 726,9 +21,7

Kjøp av helsetjenester 15,6 11,1 -4,4 55,4 44,5 -10,9 52,0 +3,4

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,5 13,1 -0,3 59,2 51,4 -7,8 54,5 +4,7

Innleid arbeidskraft 4,3 3,9 -0,4 22,6 13,9 -8,7 19,3 +3,3

Lønnskostnader 104,5 106,7 +2,2 423,2 414,2 -9,0 422,4 +0,8

Avskrivninger og nedskrivninger 10,8 10,6 -0,2 42,3 42,6 0,4 36,2 +6,1

Andre dri ftskostnader 35,2 36,7 +1,5 149,4 153,1 3,7 151,7 -2,4

Sum driftskostnader 183,8 182,2 -1,6 752,1 719,8 -32,3 736,2 +15,9

Driftsresultat 3,7 4,9 -1,3 -3,5 19,9 -23,3 -9,3 +5,8

Finansresultat -2,6 -3,0 +0,4 -11,5 -11,9 0,4 -7,6 -3,9

Ordinært resultat 1,1 2,0 -0,9 -15,0 8,0 -23,0 -16,9 +1,9

april Hittil i år Hittil i fjor



Side 5 av 6 

 

 

Tiltak 
Finnmarkssykehuset HF har i 2020 budsjetterte tiltak pålydende 126,6 mill. Pr. april er 
det realisert tiltak for 20,3 mill. Målt mot budsjett for planlagte tiltak i 2020 er effekten 
på 16,0 %, mens målt mot risikojustert budsjett for tiltak er effekten på 24,5 %. 
 

 
Budsjetterte tiltak er økt fra 120 mill. til 126 mill. Det er identifisert flere tiltak i SDE, samt at 
klinikk Alta har oppdatert sin plan. 
 

Oppfølging av innleie 
Innleie fra byrå viser færre innleieuker enn planlagt. Til tross for dette er det et 
overforbruk på innleie på 9,4 mill. Årsaken er at innleie fra byrå er dobbelt så dyrt som 
ordinær innleie. Målet er å planlegge innleie slik at innleie fra byrå kan unngås. Alle 
klinikker, bortsett fra Hammerfest, leier inn færre uker enn planlagt. Sámi Klinihkka og 
Klinikk Alta har henholdsvis 17 og 26 færre innleieuker enn planlagt, men har likevel et 
negativt budsjettavvik.  
 
Oppfølging av innsatsteam rekruttering 
Innsatsteamet for rekruttering er i dialog med 4 medisinske overleger til Klinikk 
Hammerfest, og har inngått rammeavtale med 2 ut 2020. I Alta er det inngått 
rammeavtale med en medisinsk overlege i 30% stilling, og ressursteamet er i dialog med 
ytterlig en medisinsk overlege i delstilling. Det er pr. i dag 4 faste medisinske LIS2, og 
ytterligere en har fått tilbud om fast stilling fra september 2020. Ved radiologisk 
avdeling i Hammerfest er det ansatt 2,5 nye overleger i 2020, og det er pr. i dag 0,6 
stilling ledig. Innsatsteamet reduserte sitt arbeid etter 13. mars, og tar opp igjen 
arbeidet i begynnelsen av mai. 
 
Likviditet og investeringer 
Faktisk forbruk viser at det er brukt 330,5 mill. av trekkrammen, og det er dermed en 
disponibel saldo på 119,5 mill. ved utgangen av april. Dette er en bedring i likviditeten 
fra februar på 7,9 mill.  
 
Det er pr. mars belastet 7,9 mill. på investeringsrammen på 255 mill. I forbindelse med 
covid-19 er det gjennomført bestillinger på 14,7 mill. i investeringer. Ikke alle 
investeringer knyttet til pandemien er iverksatt og er dermed ikke med i 
investeringssummen på 14,7 mill.  

4. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Budsjett 

2020

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 32 009      32 009      7 630         23,8 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 18 449      14 759      3 156         21,4 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 70 288      35 144      8 964         25,5 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 5 350         1 070        561            52,4 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  20200 % 490            -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 126 586    82 982      20 311      24,5 %
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5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 18. mai 2020, og i FAMU 
samme dato. 

7. Direktørens vurdering 
Kvalitetsindikatorene påvirkes av covid-19. Avviklede ventetider øker hovedsakelig 
innenfor psykisk helsevern og rus mens det er flest fristbrudd innenfor somatikken. 
Aktiviteten vil øke fremover og både ventetider og fristbrudd ventes å gå ned. 
Aktivitetstallene viser at perioden fra medio mars og april er aktiviteten redusert 
betydelig. Det er imidlertid positivt at video- og telefonkonsultasjoner, særlig i psykisk 
helsevern og rus har bidratt til at flere enn forventet i en slik situasjon, har fått 
behandling. Arbeidet med å videreføre video- og telefonkonsultasjoner vil ha høy 
prioritet fremover, og vil bidra til at aktivitetskrav og den gyldne regel for psykisk 
helsevern og rus kan innfris.  
 
Økonomien påvirkes også i stor grad av covid-19. Det er positivt at resultat korrigert for 
inntektssvikt og netto kostnader til covid-19 er positivt med +1,1 mill. i april. Resultatet i 
april inkludert covid-19 er -25,8 mill. Det må forventes at kostnader knyttet til covid-19 
vil være betydelige fremover. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til resultatet og det 
vil ikke være mulig for foretaket å nå resultatkravet på +24 mill. Tiltaksgjennomføringen 
påvirkes av covid-19 da flere av tiltakene er aktivitetsøkning særlig innenfor 
somatikken. I flere av enhetene er det til tross for covid-19 relativt god 
tiltaksgjennomføring. Dette viser at løsningsstrategiene som ble vedtatt i budsjett 2020 
gir effekt og at foretaket er på rett vei i forhold til å oppnå økonomisk kontroll. Arbeidet 
med budsjett 2021 er igangsatt og det planlegges at tiltak og løsningsstrategier skal 
vedtas i styremøte i september. 
 
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 4/2020 
2. Rapportering tiltaksgjennomføring Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest  
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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i april og hittil i 2020. Resultatet for april 
er negativt med -25,8 mill. Resultatavviket er -27,8 mill. Avviket skyldes i stor grad nedgang i 
inntekter og økte kostnader i forbindelse med covid-19. 
 
Avviklet ventetid i Finnmarkssykehuset HF for somatikk er 50 dager i april (10 dager under  
nasjonalt måltall). For psykisk helsvern og rus er avviklet ventetid over måltall både for barn- 
og unge, voksne og TSB/Rus. Det var 12,8 % fristbrudd i april, som er over målet om 0 
fristbrudd. Den høye andelen fristbrudd relaterer seg til covid-19. 
 
Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 9,4 % i mars. Det er 1,9 % over måltallet 
på 7,5 %. 
 
Den gylne regel om 2,5 % større aktivitetsvekst for psykiatri i forhold til somatikk oppnås i 
april, da det summert er 27,2 % større aktivitetsvekst innen psykiatri sammenlignet med 
somatikk. Dette har sammenheng med covid-19, og at psykisk helsevern og  rus i stor grad har 
tatt i bruk telefon- og videokonsultasjoner i alle klinikker. Det er også høyere kostnadsøkning 
i psykisk helsevern og rus enn i somatikk pr. april. 
 
Pr. april er det realiserte tiltak for 20,3 mill. Dette er en oppnåelsesgrad på 16 % av 
opprinnelig budsjetterte tiltak, og 24,5 % av risikojusterte tiltak for 2020. 

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk 60 dager(< 50 dager innen 2021) 50 -7 -1

Ventetid psykisk helsevern voksne 45 dager(< 40 dager innen 2021) 66 13 20

Ventetid psykisk helsevern barn 40 dager (< 35 dager innen 2021) 58 20 7

Ventetid TSB/Rus 35 dager(< 30 dager innen 2021) 56 9 7

Fristbrudd 12,8 % +10,7 p.p. +11,9 p.p.

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 78,3 % -1,9 p.p. -8,8 p.p.

Aktivitetsvekst PHR april 2020  Endring fra i fjor 

Prosentvis økning polikl iniske konsultasjoner 27,2 % 6,0 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

april  2020 -25,8 -27,8

Hitti l  i  år -48,8 -56,8

Tiltak  2020 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 126 586 82 982 20 311

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

april  2020 TNOK 450 000 119 480 7 874                          

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

Andel heltidsansatte sykepleiere (> 1 % sammenlignet med 2019) 31,7 % 31,2 % 30,6 %

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

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) mar. 2020 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 9,4 % 9,6 % 9,1 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp april 2020 HiÅ HiF

Meldt fra kommune 4                                       18                          37                               

Meldt fra spesialisthelsetjenesten 5                                       34                          4                                  

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

Antall  publisert behandlingsbeskrivelser (> 150 i 2020) 0 0 158                             

Innkjøp april 2020 HiÅ Antall i fjor

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

Andel faktura gjennom ClockWork (1 mnd etterskuddsvis) mar. 2020 HiÅ HiF

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 56,8 % 57,7 % 48,7 %

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

Ventetid 
De nasjonale måltallene er at ventetiden i somatikken skal være under 60 dager i 2020, og 50 
dager innen 2021. Voksenpsykiatri under 45 dager i 2020, og 40 dager innen 2021. Barn-og 
ungdomspsykiatri 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 
avviklet ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling etter å ha 
stått på venteliste. 
 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Finnmarkssykehuset HF hadde summert gjennomsnittlig avviklet ventetid på 52 dager i april. 
Til sammenligning var ventetiden 51 dager i april 2019. Snitt ventetid i 2019 var 56 dager. 
 
 
 

 
Kilde: HN LIS 

I tabellen over for somatisk virksomhet var gjennomsnittlig avviklet ventetid 50 dager i april. 
Dette er 10 dager under nasjonalt måltall på 60 dager i 2020. Til sammenligning var 
ventetiden i somatisk virksomhet 51 dager i april 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 61 57 50 - - - - - - - -

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

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

An
ta

ll
 d

ag
er

Somatikk: ventetid antall dager

2019

2020

Mål
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Kilde: HN LIS 

Avviklet ventetid for psykisk helsevern voksne var 66 dager i april. Dette er 21 dager over 
nasjonalt måltall på 45 dager i 2020. Til sammenligning var ventetiden 46 dager i april 2019. 
 
 
  

 
Kilde: HN LIS 

Avviklet ventetid for Tverrfaglig Spesialisert Behandling/Rus var 56 dager i april, noe som er 
21 dager over målet om å gi et tilbud innen 35 dager i 2020. Til sammenligning var ventetiden 
49 dager i april 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 57 53 66 - - - - - - - -

Mål 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
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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 33 47 56 - - - - - - - -

Mål 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
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Kilde: HN LIS 

Avviklet ventetid for psykisk helsevern barn-og unge var 58 dager i april, noe som er 18 dager 
over målet om å gi et tilbud innen 40 dager i 2020. Til sammenligning var ventetiden 51 dager 
i april 2019. 
  

Fristbrudd 

Nasjonalt måltall for fristbrudd er 0 %. Finnmarkssykehuset HF måles på andelen av 
pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til tidsfristen innenfor 
rapportmåneden.  
 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Andel avviklede fristbrudd var på 12,8 % i april 2020. Andelen fristbrudd var 2,1 % måneden 
før og 0,9 % i april 2019. Snittet i 2019 var på 1,1 %. Til sammenligning var andel fristbrudd i 
Helse Nord på 4,3 % og nasjonalt på 2,5 % i mars (Kilde: Norsk pasient register). 
Finnmarkssykehuset HF oppnår dermed ikke målet på 0 % fristbrudd i april måned.  
 

 
Kilde: HN LIS 

 

 

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

Barn/unge 2019 51 50 60 51 58 50 48 52 40 32 40 43

Barn/unge 2020 49 46 38 58 - - - - - - - -

Mål 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

An
ta

ll 
da

ge
r

Psykisk Helsevern barn- og unge: ventetid antall dager

Barn/unge 2019

Barn/unge 2020

Mål



 

 

5 

 

Det er totalt 92 fristbrudd i april (76 somatikk/16 psykiatri) og fordeler seg som følger: 
Somatikk: 31 fristbrudd Klinikk Hammerfest (alle grunnet covid-19), 34 fristbrudd Klinikk 
Kirkenes (32 grunnet covid-19), 10 fristbrudd Klinikk Alta (alle grunnet covid-19) og  
1 fristbrudd i Sámi Klinihkka. 
Psykiatri: Klinikk Alta (3 VOP/1 BUP), Klinikk Hammerfest (8 VOP/1 TSB-Rus), Klinikk 
Kirkenes (2 BUP) og Sámi Klinihkka (1 TSB-Rus). 
Fristbrudd pasienter innen psykisk helsevern og rus ble sendt til HELFO i perioden september 
2016 til 4. august 2017. Det er 1 pasient som er utskrevet i april. Det er fortsatt 29 pasienter i 
behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia ved utgangen av april 2020. 
 

 
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 70 %, mens 
måltallet for psykisk helsevern og rus er 50 % innen 1 dag. 
 

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

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 86 % av epikrisene innen 7 dager og 46 % av 
epikrisene innen 1 dag i april 2020 for somatikken. Det er en høyere andel for 7 dager 
sammenlignet med måneden før, men lavere enn snittet for 2019. Det er en lavere andel for 1 
dag i april sammenlignet med måneden før men høyere enn snittet for 2019. 

Innen psykisk helsevern og rus er det en andel på 76 % epikriser for 7 dager og 20 % av 
epikrisene innen 1 dag i april 2020. Det er en lavere andel for 7 dager sammenlignet med 
måneden før samt snittet for 2019, og en lavere andel for 1 dag sammenlignet med måneden 
før samt snittet for 2019. 

Periode aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20 apr.20

Antall fristbruddpasienter 44 41 39 36 36 36 31 31 30

År

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

Måned Snitt 2019 Snitt 2019 Mars Mars April April

Finnmarkssykehuset HF 87 % 44 % 85 % 51 % 86 % 46 %

Klinikk Hammerfest 87 % 43 % 91 % 62 % 91 % 47 %

Klinikk Kirkenes 91 % 49 % 79 % 40 % 82 % 50 %

Klinikk Alta 74 % 48 % 72 % 44 %

MÅLTALL SOMATIKK 100 % 70 % 100 % 70 % 100 % 70 %

Psykisk helsevern og rus 79 % 26 % 77 % 31 % 76 % 20 %

Døgnenhet VOP klinikk Kirkenes 91 % 34 % 95 % 52 % 93 % 29 %

Døgnenhet VOP klinikk Alta 77 % 26 % 60 % 20 % 71 % 18 %

Døgnenhet VOP Sámi Klinihkka 56 % 13 % 56 % 0 % 56 % 0 %

Rusenhet VOP Sámi Klinihkka 83 % 16 % 100 % 44 % 80 % 40 %

MÅLTALL PHR 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 %

2019 2020
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Den gylne regel 
Det er et overordnet krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
enn somatikken. Oppfølging og måling av vekst skal gjøres for aktivitet, ventetid og kostnader. 
Tabellen under viser endringen i 2020 mot 2019. 

 
Kilde: HN LIS og Agresso 

Hittil i år har somatikken en nedgang i poliklinisk aktivitet sett mot fjoråret med -21,2 %, og 
dette må ses i sammenheng med covid-19.  

Summert for psykisk helsevern og rus er det en oppgang i poliklinisk aktivitet på 6,0 %. 
Psykiatrien har lykkes i å opprettholde aktiviteten under covid19-pandemien som følge av økt 
bruk av telefon- og videokonsultasjoner i behandlingen.     
   

Hittil i år er det kostnadsøkning i somatikken med 7,9 % mens kostnadene summert økte i 
psykisk helsevern og rus med 8,2 %. Målet er at kostnadsveksten skal være høyere innen 
psykisk helsevern og rus enn i somatikken, og hittil i år er kostnadsveksten 0,3 % høyere for 
psykiatrien enn i somatikken.      

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er 55 dager 
hittil i år mot 56 dager i somatikken. PHR har økt ventetiden med 12,2 % sammenlignet med 
somatikken som har økt ventetiden med 5,7 %.     

Oppsummert er det aktivitetsvekst i psykiatrien med 6,0 %, samt at der er nedgang i 
somatikken. Dermed er den gylne regel om 2,5 % større aktivitetsvekst innen psykiatri enn 
for somatikken oppnådd. Kostnadsøkningen er høyere i psykisk helsevern og rus enn i 
somatikken. Avviklet ventetid er høyere i psykisk helsevern og rus enn i somatikken. Dette 
betyr at 2 av 3 mål for den gyldne regel er oppnådd.  

 

  

 

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

fjor

Somatikk 5 140             2 757             23 304           18 375           -21,2 %

VPP 1 638             1 836             6 682             6 826             2,2 %

BUP 787                 836                 3 268             3 584             9,7 %

TSB 82                   127                 323                 480                 48,6 %

SUM PHR 2 507             2 799             10 273           10 890           6,0 %

Somatikk 97,5               106,5             378,4             408,2             7,9 %

VPP 17,7               23,4               68,1               82,1               20,6 %

BUP 7,4                  6,3                  28,6               26,9               -5,9 %

TSB 2,5                  1,0                  8,8                  5,2                  -40,9 %

SUM PHR 27,6               30,7               105,5             114,2             8,2 %

Somatikk 51 50                   53                   56                   5,7 %

SUM PHR 47 64                   49                   55                   12,2 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet pr. måned med nivået for 
samme perioder i fjor.  

Somatikk - Aktivitet Dag/døgn opphold 

 
Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne 
pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), og gjestepasienter tilhørende andre HF og selvbetalende pasienter.    
Kilde: Analysesenteret. 

 

Aktiviteteten for dag/døgnopphold i 2020 viser at antall opphold har en nedadgående kurve i 
2020, noe som også er gjeldende for antall DRG poeng. I januar og februar var det flere 
opphold samt flere DRG poeng sammenlignet med samme perioder i 2019, samt i forhold til 
plantallene. Fra mars måned går både antall opphold og DRG poeng ned sammenlignet med 
månedene før, og samme periode i 2019. Aktivitetsnedgangen skyldes covid-19. 

Pr. april 2020 er det 284 færre DRG poeng for dag/døgn opphold i forhold til plantall, og 
sammenlignet med samme periode i 2019 er det 434 færre DRG poeng.  

 
Kilde: Analysesenteret. 

 

Jan Feb Mar Apr

Dag/døgn opphold 2019 1 514 1 430 1 622 1 483

Dag/døgn opphold 2020 1 738 1 573 1 488 1 240

DRG Dag/døgn 2019 1 059 992 1 098 984

DRG Dag/døgn 2020 1 062 999 929 708

Plantall Dag/døgn 2020 1 492 1 456 1 637 1 474

Plantall DRG 2020 980 957 1 076 969

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

An
ta

ll 
Da

g/
dø

gn
op

ph
ol

d 
m

ed
DR

G 
po

en
g 

so
m

at
ik

k

Finnmarkssykehuset HF 2020 2019 Plan 2020

Endring 

faktisk

Endring faktisk 

2020 - plan 2020

Totalt antall opphold somatikk 6 039             6 049             6 047             -10                 -8                             

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 608             1 581             1 288             27                   320                          

Dagopphold innlagte 937                 587                 695                 350                 242                          

Heldøgnsopphold innlagte 3 494             3 881             4 062             -387               -568                         

DRG poeng dag/døgn 3 698             4 133             3 982             -434               -284                         
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Somatikk – Aktivitet polikliniske konsultasjoner 

 
Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne 
pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), og gjestepasienter tilhørende andre HF og selvbetalende pasienter.    
Kilde: Analysesenteret. 

 

Det er 4 915 færre polikliniske konsultasjoner pr. april 2020 enn for samme periode i 2019, 
samt 6 343 færre enn plantall. I april isolert sett er det 2 383 færre polikliniske 
konsultasjoner sammenlignet med april 2019. 

I tabellen under er utviklingen i antall DRG poeng. Denne viser samme utvikling for DRG 
poengene som tabellen ovenfor i forhold til antall polikliniske konsultasjoner. Det er pr. april 
241 færre DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2019, samt 397 færre DRG poeng 
enn plantall. 

 
Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne 
pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), og gjestepasienter tilhørende andre HF og selvbetalende pasienter.    
Kilde: Analysesenteret. 

 

Tabell under viser summert oversik over polikliniske konsultasjoner pr. april 2020. 

 
Kilde: Analysesenteret. 

Jan Feb Mar Apr

Poliklinisk konsult 2019 5 899 6 066 6 167 5 142

Poliklinisk konsult 2020 5 805 5 898 3 844 2 812

Plantall Pol.kons. 2020 6 084 5 935 6 677 6 009
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Polikliniske konsultasjoner 18 359           23 274           24 702           -4 915            -6 343                     

DRG poeng poliklinikk 747                 989                 1 144             -241               -397                         
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DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng for egne pasienter pr. måned, summert for 
dag/døgn og poliklinikk for Finnmarkssykehuset HF i forhold til plantall og fjoråret. DRG 
produksjonen for dag/døgn og poliklinikk i somatikken er under plantall i april, men også 
under plantall pr. april 2020. Det er negativ differansene i forhold til DRG produksjon i april 
mot plantall (-402 DRG) og sammenlignet med april 2019 (-324 DRG).  
 

 
DRG produksjonen i tabellen er basert på egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset HF). 
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. 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.  
 

I april 2020 er det totalt produsert 1,65 DRG poeng pr månedsverk mot 2,44 DRG poeng i 
april 2019. Tabellen under viser klinikkenes DRG-poeng pr. månedsverk i april; 

 

Sammenlignet med samme periode i 2019 ligger klinikk Hammerfest 0,72 poeng lavere enn 
fjoråret. Klinikk Kirkenes ligger 0,93 poeng lavere i april 2020 enn i fjor.  For Klinikk Alta og 
Sámi Klinihkka som er nyopprettede klinikker i 2020 foreligger det ikke målinger for disse 
mot aktivitet i 2019. Det er imidlertid en nedgang for klinikk Alta med 0,33 DRG poeng fra 
forrige måned, samt en nedgang for Sámi Klinihkka på 0,33 DRG poeng fra forrige måned.  

Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til 
bruk av innleid arbeidskraft. 

Tabellen under viser utviklingen rundt DRG produksjonen samlet og i klinikkene. 

Klinikk Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Alta Sámi Klinihkka

DRG-poeng 1,72 1,49 1,67 3,00

DRG pr. månedsverk for somatisk virksomhet april 2020
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DRG produksjonen i tabellen er basert på egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset HF). 
Kilde: HN LIS og ANALYSESENTERET 

Psykisk Helsevern og Rus 
Plan- og aktivitetstall for området psykisk helsevern og rus rapporteres på direkte 
konsultasjoner. I forbindelse med covid-19 er det en dreining mot større bruk av 
telefonkonsultasjoner i behandlingen av pasientene. 
 

Voksenpsykiatri 
Voksenpsykiatri har lavere aktivitet for antall utskrivninger og liggedøgn pr. april enn samme 
periode i 2019 samt i forhold til plantall. Når det gjelder antall polikliniske konsultasjoner er 
det en økning på 2,2%  pr. april sammenlignet med samme periode i 2019 samt plantall. 
 

Tabellen under viser samlet utvikling for polikliniske konsultasjoner for voksenpsykiatrien, 
hvor andelen direkte konsultasjoner og telefonkonsultasjoner er splittet. 

 
Kilde: HN LIS 

Klinikkene har følgende utvikling i antall polikliniske kosnultasjoner; klinikk Alta –14,5 %, 
klinikk Kirkenes +2,2 %, Sámi Klinihkka +6,7 % og klinikk Hammerfest +24,9 %. 
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Plantall pol.kons 2020 1 555 1 517 1 706 1 536

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

An
ta

ll 
po

lik
lin

isk
e k

on
su

lta
sjo

ne
r V

OP
 

Polikliniske konsultasjoner Voksenpsykiatri



 

 

11 

 

Barn- og ungdomspsykiatri 
Barn- og ungdomspsykiatri har høyere aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode i 
fjor for antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner. For polikliniske konsultasjoner har 
barn- og ungdomspsykiatri en positiv utvikling fra samme periode i fjor på 9,7 %.  
 
Tabellen under viser samlet utvikling for polikliniske konsultasjoner for barn-og ungdoms 
psykiatrien, hvor andelen direkte konsultasjoner og telefonkonsultasjoner er splittet. 

 

 
Kilde: HN LIS 

BUP har en økning i antall telefonkonsultasjoner fra mars, noe følge av covid-19. 
 
Klinikkene har følgende utvikling; klinikk Alta -6,3%, klinikk Kirkenes +4,0%, Sámi Klinihkka 
+35,4 og klinikk Hammerfest +4,3 %. 
 
Rusomsorg 
Rusomsorg har høyere aktivitet for antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner hittil i 
år sammenlignet med samme periode i 2019. Når det gjelder antall liggedøgn er det nedgang 
sett mot samme periode i 2019, samt at plantall ikke oppnås. Dette skyldes nedtak av antall 
senger på rusenheten i Karasjok som følge av covid-19. For polikliniske konsultasjoner er det 
en positiv utvikling pr. april sett mot samme periode i fjor på 48 %.  
 

Tabellen under viser samlet utvikling for polikliniske konsultasjoner for rusomsorg, hvor 
andelen direkte konsultasjoner og telefonkonsultasjoner er splittet. 

 

  

Jan Feb Mar Apr

Telefon konsult. 2020 78 76 211 274

Pol.kons 2020 939 846 598 564

Pol.kons 2019 816 774 891 787

Plantall pol.kons 2020 1 064 1 038 1 168 1 051
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Kilde: HN LIS 

Klinikkene har følgende utvikling; Klinikk Hammerfest +65,9 %, Sámi Klinihkka +109,3 % og 
klinikk Alta +19,0 %. 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. 

Økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner 
Etter covid-19 er det en markant økning i antall video- og telefonkonsultasjoner, og først og 
fremst innen psykiatrien. Psykiatri har også tidligere utført pasientbehandling ved video- og 
telefonkonsultasjoner, men disse er økt betraktelig fra mars måned. For somatisk virksomhet 
har det vært noen videokonsultasjoner over tid, mens telefonkonsultasjoner ble fra 1.1.2020 
ISF-finansiert. 

Tabellene under spesifiserer antall telefon- og videokonsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF 
hittil i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019: 

 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Jan Feb Mar Apr

Telefon konsult. 2020 0 0 50 67

Pol.kons 2020 114 123 66 60

Pol.kons 2019 69 86 86 82

Plantall pol.kons 2020 148 144 162 146
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Polikliniske konsultasjoner Rus

januar februar mars April januar februar mars April

Somatikk 0 0 0 0 0 0 13 34

PHV/TSB 54 36 45 69 25 21 179 404

Somatikk 0 0 0 0 0 4 35 65

PHV/TSB 88 90 109 99 65 75 239 352

Somatikk 0 0 0 0 0 0 5 18

PHV/TSB 89 96 77 80 1 5 318 562

Somatikk 0 0 0 0 0 2 32 47

PHV/TSB 145 124 118 102 40 46 119 147

0 0 0 0 0 6 85 164

376 346 349 102 131 147 855 1465

376 346 349 350 131 153 940 1629

Klinikk 

Kirkenes

Klinikk 

Hammerfest

Klinikk Alta

Sámi 

Klinihkka

SUMMERT

Sum psykiatri

Sum somatikk

2019 2020

Telefonkonsultasjoner med godkjent ISF (DRG-poeng)

Klinikk
Somatikk/ 

psykiatri
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Kilde: Analysesenteret 

 

 

Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i april et negativt resultat på -25,8 mill. Målt mot et resultatkrav 
på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -27,8 mill.  

Inntektene i april er -16,8 mill. lavere enn budsjett. Negativt avvik for ISF-inntekter utgjør  
-13,6 mill . Dette skyldes covid-19. 
 
Driftskostnader eks. finans har negativt avvik på -11,4 mill. i forhold til budsjett. Av dette 
utgjør avviket på lønnskostnadene -10,3 mill., og gjelder i hovedsak vikarer og overtid. Innleie 
fra firma viser et overforbruk på 1,0 mill, og er i hovedsak innleie av leger og psykologer.  

januar februar mars April januar februar mars April

Somatikk 4 13 11 7 2 1 1 3

PHV/TSB 8 3 4 3 3 10 67 69

Somatikk 1 0 2 4 5 7 12 9

PHV/TSB 40 42 43 38 38 44 140 205

Somatikk 0 0 0 0 0 0 0 0

PHV/TSB 8 8 6 6 2 4 30 156

Somatikk 0 0 0 0 0 0 0 0

PHV/TSB 37 35 56 43 60 84 196 261

5 13 13 11 7 8 13 12

93 88 109 90 103 142 433 691

98 101 122 101 110 150 446 703

Sum somatikk

Sum psykiatri

SUMMERT

Klinikk 

Hammerfest

Klinikk 

Kirkenes

Klinikk Alta

Sámi Klinihkka

Videokonsultasjoner med godkjent ISF (DRG-poeng)

Klinikk
Somatikk/ 

psykiatri

2019 2020

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Ba s is ra mme 137,2 137,2 +0,0 534,5 534,5 0,0 531,2 +3,3

ISF inntekter 24,4 38,0 -13,6 135,9 155,1 -19,3 144,3 -8,5

Gjestepa s ientinntekter 0,4 0,7 -0,3 2,7 2,9 -0,2 3,1 -0,4

Øvrige dri fts inntekter 8,4 11,2 -2,9 48,4 47,2 1,2 48,3 +0,1

Sum driftsinntekter 170,4 187,1 -16,8 721,4 739,6 -18,2 726,9 -5,5

Kjøp av hels etjenester 13,8 11,1 -2,6 52,6 44,5 -8,1 52,0 +0,6

Va rekos tnader knyttet ti l  aktivi tet 15,0 13,1 -1,8 60,8 51,4 -9,4 54,5 +6,3

Innleid arbeidskraft 4,9 3,9 -1,0 23,2 13,9 -9,3 19,3 +3,9

Lønnskostna der 117,0 106,7 -10,3 439,1 414,2 -24,9 422,4 +16,7

Avs krivninger og neds krivninger 10,8 10,6 -0,2 42,3 42,6 0,4 36,2 +6,1

Andre dri fts kos tnader 32,2 36,7 +4,5 140,7 153,1 12,4 151,7 -11,1

Sum driftskostnader 193,6 182,2 -11,4 758,7 719,8 -38,9 736,2 +22,5

Driftsresultat -23,2 4,9 -28,2 -37,3 19,9 -57,1 -9,3 -28,0

Finans resul ta t -2,6 -3,0 +0,4 -11,5 -11,9 0,4 -7,6 -3,9

Ordinært resultat -25,8 2,0 -27,8 -48,8 8,0 -56,8 -16,9 -31,9

april Hittil i år Hittil i fjor
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Kjøp av helsetjenester viser overforbruk på -2,6 mill. En andel av dette er knyttet til HELFO-
pasienter innen psykisk helsevern og rus, utgifter i forbindelse med kjøp av kurdøgn fra andre 
regioner, kjøp av helsetjenester fra private samt kjøp av tjenester i forbindelse med fritt 
behandlingsvalg. 

Varekostnader knyttet til aktivitet viser negativt avvik på -1,8 mill. og gjelder hovedsakelig 
medikamenter og andre medisinske forbruksvarer.    

Driftsresultat eksklusiv finans viser et negativt avvik på -28,2 mill., mens finansresultatet 
viser et positivt avvik på 0,4 mill. 

Resultat korrigert for covid19 

Resulat korrigert for covid-19 er +1,1 mill. i april, og avviket er -0,9 mill i fht. resultatkravet. 
Pr. april er resultatet -15 mill. og avvik er -23 mill.  

 

I forbindelse med covid-19 er aktiviteten tatt betydelig ned fra 12. mars. Inntektssvikten som 
er relatert til covid-19 er 27,1 mill. i april. Kostnader er også redusert , dette gjelder 
hovedsakelig pasientreisekostnader, gjestepasienter somatikk og reisekostnader. Netto 
kostnadsøkning knyttet til covid-19 er 6,7 mill. Total effekt av covid-19 er beregnet til 33,8 
mill. hittil i år.  

Resultat for klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

Finnmarkssykehuset HF

Resultatrapportering hensyntatt påvirkninger rundt 

situasjonen med Covid19 Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat

Endring 

fra i fjor

Ba s is ramme 137,2 137,2 +0,0 534,5 534,5 0,0 531,2 +3,3

ISF inntekter 41,5 38,0 +3,5 163,1 155,1 7,9 144,3 +18,7

Gjestepas ientinntekter 0,4 0,7 -0,3 2,7 2,9 -0,2 3,1 -0,4

Øvrige dri fts inntekter 8,4 11,2 -2,9 48,4 47,2 1,2 48,3 +0,1

Sum driftsinntekter 187,5 187,1 +0,4 748,6 739,6 9,0 726,9 +21,7

Kjøp av hels etjenester 15,6 11,1 -4,4 55,4 44,5 -10,9 52,0 +3,4

Va rekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,5 13,1 -0,3 59,2 51,4 -7,8 54,5 +4,7

Innleid arbeids kraft 4,3 3,9 -0,4 22,6 13,9 -8,7 19,3 +3,3

Lønnskostnader 104,5 106,7 +2,2 423,2 414,2 -9,0 422,4 +0,8

Avs krivninger og nedskrivninger 10,8 10,6 -0,2 42,3 42,6 0,4 36,2 +6,1

Andre drifts kostnader 35,2 36,7 +1,5 149,4 153,1 3,7 151,7 -2,4

Sum driftskostnader 183,8 182,2 -1,6 752,1 719,8 -32,3 736,2 +15,9

Driftsresultat 3,7 4,9 -1,3 -3,5 19,9 -23,3 -9,3 +5,8

Finans resul tat -2,6 -3,0 +0,4 -11,5 -11,9 0,4 -7,6 -3,9

Ordinært resultat 1,1 2,0 -0,9 -15,0 8,0 -23,0 -16,9 +1,9

april Hittil i år Hittil i fjor

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 fel leskostnader -734 +18 251 4 % +15 892 4 %

Gjestepasientkostnader -527 -13 691 -2 980

TNF Hemmere -3 847 +3 748 -3 999

Pasientreiser +4 562 +5 109 9 % -1 879 -3 %

Sami Kl inihkka -1 300 +585 2 % -27 0 %

Klinikk Hammerfest -10 318 -31 701 -34 % -8 292 -9 %

Klinikk Kirkenes -10 911 -26 939 -36 % -11 365 -16 %

Klinikk Alta -725 -699 -2 % -7 114 -28 %

Klinikk Prehospital -1 054 -5 883 -9 % -1 218 -2 %

Klinikk Service, Drift og Eiendom -2 967 -5 561 -3 897

Sum -27 821 -56 781 -24 879
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Avviket i Klinikk Hammerfest er pr. april -31,7 mill. av dette er er 16,7 mill. knyttet til 
inntektstap og kostnadsøkning covid-19. Korrigert for covid-19 er resultatavviket -15 mill. pr. 
april.  
 
Avviket i Klinikk Kirkenes er pr. april -26,9 mill. av dette er 16,4 mill. knyttet til inntektstap og 
kostnadsøkning covid-19. Korrigert for covid-19 er resultatavviket -10,5 mill  
 
Avviket i Sámi Klinihkka er pr. april +0,6 mill. Netto inntektssvikt og kostnadsøkning knyttet 
til covid-19 er 0,7 mill. Korrigert for covid-19 er resultatavviket +1,3 milll.  
  
Avviket i Klinikk Alta er pr. april -0,7 mill.  Netto inntektssvikt og kostnadsøkning knyttet til 
covid-19 er 1,6 mill. Korrigert for covid-19 er resultatavviket +0,9 milll.  
 
Avviket i Klinikk Prehospital er pr. april -5,9 mill.  Kostnadsøkning knyttet til covid-19 er 2,8 
mill. Korrigert for covid-19 er resultatavviket -3,1 mill.  
 
Avviket for Service, Drift og Eiendom er pr. april -5,5 mill.  Kostnadsøkning knyttet til Covid19 
er 4,1 mill. Korrigert for Covid19 er resultatavviket -1,4 milll. 

Prognose 
På bakgrunn av situasjonen rundt covid-19 er det ikke utarbeidet ny prognose for 
Finnmarkssykehuset HF, og denne vil dermed ikke justeres på nåværende tidspunkt grunnet 
usikkerheten rundt dette. 

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status for tiltaksarbeidet pr. april 2020.  
 
Finnmarkssykehuset HF har i 2020 budsjetterte tiltak pålydende 126,6 mill. Pr. april er det 
realisert tiltak for 20,3 mill. Målt mot budsjett for planlagte tiltak i 2020 er effekten på 16,0 %, 
mens målt mot risikojustert budsjett for tiltak er effekten på 24,5 %. 
 

 

Budsjetterte tiltak er økt fra 120 mill. til 126 mill. Det er identifisert flere tiltak i SDE, samt at klinikk Alta 
har oppdatert sin plan. 

 

Tabellen under måler klinikkenes oppnåelsesgrad av realiserte tiltak pr. april mot opprinnelig 
budsjett for 2020. 

Risiko for at ti ltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Budsjett 

2020

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

ti ltak hitti l 

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 32 009      32 009      7 630         23,8 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 18 449      14 759      3 156         21,4 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 70 288      35 144      8 964         25,5 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 5 350         1 070        561            52,4 %

5 - Ti ltaket blir ikke gjennomført i  20200 % 490            -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 126 586    82 982      20 311      24,5 %
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Oppfølging av løsningsstrategier 

Redusere innleie fra byrå 
Det er 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.  Rutiner er utarbeidet og ressursteamet har 2 
møter pr. måned.  

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

 
Kilde: Agresso / klinikkene 

Tabellen over viser at planlagt innleie for april for klinikkene er overholdt i forhold til 
planlagte uker innleie fra byrå. Det er positive avvik for innleieuker for Sàmi Klinihkka og 
Klinikk Alta, mens klinikk Hammerfest har brukt flere 1 uke mer enn budsjett.  

I Klinikk Hammerfest er det planlagt og gjennomført i overkant av 45 uker innleie i april. 
Innleide ressurser er blant annet 8 uker radiolog, 22 uker indremedisiner, 5 uker kirurg, 9 
uker psykologspesialister og 2 uker psykiater. 

I Klinikk Alta er det planlagt 33 uker innleie og gjennomført i overkant av 11 uker innleie fra 
byrå. Innleide legeressurser er 7 uker psykiater og 5 uker psykologspesialist. 

I Sámi Klinihkka er det planlagt 16 uker og gjennomført i overkant av 11 uker innleie fra byrå. 
Innleide legeressurser er lege, psykiater og psykologspesialist. 

I Klinikk Kirkenes er det planlagt og gjennomført 3 uker innleie fra byrå. Innleide ressurser er 
3 uker kirurg.  

 

Rekruttering og stabilisering  
Innsatsteamet for rekruttering er i dialog med 4 medisinske overleger til Klinikk Hammerfest, 
og har inngått rammeavtale med 2 ut 2020. I Alta er det inngått rammeavtale med en 
medisinsk overlege i 30% stilling, og ressursteamet er i dialog med ytterlig en medisinsk 
overlege i delstilling. Det er pr. i dag 4 faste medisinske LIS2, og ytterligere en har fått tilbud 

Tiltak i  klinikk Budsjett 

2020

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

budsjett 

2020

Antall 

tiltak i  

2020

Antall  tiltak 

med effekt

Klinikk Hammerfest 18 462     328            1,8 % 17 2

Klinikk Kirkenes 28 585     3 829         13,4 % 20 12

Klinikk Alta 17 092     4 067         23,8 % 14 10

Sami Klinihkka 4 158       815            19,6 % 8 6

Service, Drift og Eiendom 15 842     2 643         16,7 % 32 26

Prehositale tjenester 6 250       1 027         16,4 % 8 5

Pasientreiser 21 590     4 073         18,9 % 6 2

Administrasjonen 2 607       1 229         47,1 % 12 11

Anskaffelsesstrategi 12 000     2 300         19,2 % 2 2

Sum Finnmarkssykehuset HF 126 586  20 311      16,0 % 119 76

Redusere innleie fra byrå i 

klinikk

Regnskap 

april 2019

Regnskap april 

2020

Budsjett april 

2020 Avvik april

Planlagte uker 

april

Gjennomførte 

uker april

Avvik 

gjennomført

Klinikk Hammerfest 3 654 420      3 344 456      2 094 980     -1 249 476    45,0                 45,7                 -1                     

Kl inikk Kirkenes 1 110 894      245 076          574 793        329 717         3                       3                       -                   

Sami Klinihkka 459 483          395 511        -63 972          16                    11                    5                       

Kl inikk Alta 841 434          738 781        -102 654        33,3                 11,4                 22                    

Sum Finnmarkssykehuset HF 4 765 314      4 890 449      3 804 065     -1 086 384    97                    71                    26                    
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om fast stilling fra september 2020. Ved radiologisk avdeling i Hammerfest er det ansatt 2,5 
nye overleger i 2020, og det er pr. i dag 0,6 stilling ledig. Innsatsteamet reduserte sitt arbeid 
etter 13. mars, og tar opp igjen arbeidet i begynnelsen av mai. 

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

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

Disponibel saldo består av 450 mill. kassakreditt. Faktisk forbruk viser at det er brukt 330,5 
mill. av kassakreditten, og det er dermed en disponibel saldo på 119,5 mill. ved utgangen av 
april måned. Dette er en forbedring i likviditeten fra forrige måned med 7,9 mill. 

 

 

 

Investeringer 

 
 
Det er i styresak 91-2019 Budsjett 2020, inkludert investeringsbudsjett 2020-2027, vedtatt et 
investeringsbudsjett på 255 mill. for 2020. 
 
Pr. april 2020 er det belaset 2,8 mill. på Nye Hammerfest Sykehus, 3,0 mill. på bygg og 6,1 mill. 
på MTU/ambulanser. Finnmarkssykehuset HF har fått refundert moms på investeringer av 
Nye Kirkenes sykehus med 4,7 mill. 
 
I forhold til situasjonen rundt covid-19 er det bestilt utstyr for 14,7 mill. og det foreligger 
ytterligere bestillinger inne hvor investeringskostnaden ikke er klar.   

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

Forbruk i år 

av disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF

Kirkenes nye sykehus 1 772 811              -                  -281 634                   -4 705                                       -                 -              1 768 106                    -281 634       2 %

Hammerfest nye sykehus 59 629                    -                  -10 533                      2 827                                         200 000        -              62 455                          189 467         1 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 8 456                      -                  4 972                          2 986                                         15 000          -              11 442                          19 972           15 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 619                    -                  6 433                          6 093                                         33 000          -              16 711                          39 433           15 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                          -                  -2 396                        -                                             7 000             -              -                                4 604             0 %
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 
 

NB: Tabellen under har sitt startpunkt på 1200 månedsverk. 

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

Brutto månedsverk ligger 48 over plantall i april 2020 og 87 månedsverk over april 2019. 
Negativt avvik i forhold til plantall gjelder for variable lønnskostnader. Økning av faste 
månedsverk sammenlignet med april 2019 gjelder oppbyggingen av tilbudet i klinikk Alta. 

Faste lønnskostnader er 99 månedsverk under plantall, mens de variable lønnskostnadene 
(mertid/overtid/vaktlønn) utgjør 146 månedsverk mer enn plantall. Differansen mellom faste 
og variable lønnskostnader utgjør 48 månedsverk mer enn brutto plantall i april 2020. 

 

Covid-19: Registrert personell i karantene/smittet 

 
Kilde: HN LIS (Innrapporteringer fra Finnmarkssykehuset HF) 

Tabellen over viser overordnet utvikling for registrert personell som har vært i karantene 
eller er påvist smittet av covid-19 i Finnmarkssykehuset HF. Registreringen i tabellen viser 

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

Variable mnd-verk 2020 204 206 212 221 211

Faste mnd-verk 2020 1 478 1 507 1 511 1 514 1 503

Plantall 2020 1 661 1 696 1 678 1 688 1 677 1 712 1 785 1 757 1 719 1 716 1 737 1 714 1712

Månedsverk 2019 1 622 1 641 1 631 1 649 1 632 1 677 1 739 1 716 1 705 1 709 1 737 1 706 1680
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innrapporteringer fra 22.mars og ut april måned. Personell i karantene er årsaken til 
økningen variable månedsverk i perioden mars/april 2020. 

Andel deltidsansatte av totalt antall ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Andel deltidsansatte er 19,7 % i april måned. Dette er 1,4 % lavere enn forrige måned samt 
0,7 % høyere enn april 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 april 2020 er 
på 15,2 %. Dette er 0,3 % lavere enn forrige måned og 0,9 % høyere enn april 2019. 
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Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS 

Sykefraværet rapporteres en måned etterskuddsvis i Finnmarkssykehuset HF. 

I mars 2020 var sum sykefravær 9,4 %, som er 1,9 % over måltallet på 7,5 %. Dette er en 
reduksjon på 0,3 % fra måneden før. 

Følgende er utviklingen for sykefraværet fordelt på klinikkene: 

 
Kilde: HN LIS/PAGA 

 

SYKEFRAVÆR Jan Feb Mar Snitt

Somatikk summert 9,8 % 10,2 % 9,9 % 10,0 %

Klinikk Hammerfest - somatikk 9,4 % 10,7 % 9,8 % 10,0 %

Klinikk Kirkenes - somatikk 10,0 % 8,9 % 10,0 % 9,6 %

Klinikk Alta - somatikk 10,3 % 11,8 % 9,0 % 10,4 %

Sámi Klinihkka - somatikk 11,5 % 13,3 % 12,9 % 12,6 %

Psykiatri summert 11,2 % 12,0 % 12,3 % 11,8 %

Klinikk Hammerfest - psykiatri 6,5 % 5,3 % 12,6 % 8,1 %

Klinikk Kirkenes - psykiatri 13,9 % 13,3 % 14,3 % 13,8 %

Klinikk Alta - psykiatri 14,6 % 13,5 % 11,9 % 13,3 %

Sámi Klinihkka - psykiatri 8,4 % 11,6 % 11,3 % 10,4 %

Klinikk Prehospital 7,8 % 6,6 % 7,6 % 7,3 %

Service, Drift og Eiendom 10,9 % 10,0 % 5,6 % 8,8 %
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Andel sykepleiere av totalt antall fast ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Andel fast heltid sykepleiere var 31,7 % i april 2020. Dette er samme andel som måneden før 
og 1,2 % høyere en april 2019. 

 

Andel Helsefagarbeidere av totalt antall ansatte 

 
Kilde: HN LIS 

Andelen helsefagarbeidere skal øke til 5 % innen år 2021. Andelen ved Finnmarkssykehuset 
HF er på 3,3 % i april 2020. Dette er 0,1 % lavere enn måneden før og 0,1 % lavere enn april 
2019. Finnmarkssykehuset HF prioriterer 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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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 2020 fastsatt til 50 % av 45 808 kroner, noe som utgjør 22 904 kroner pr. 
DRG (kostnaden for en gjennomsnittspasient). Refusjon for ett DRG -poeng i PHR er for 2020 
fastsatt til 3 160 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. 



 
 
 

1 
 

Vedlegg 2 – styresak 47/2020 

Rapportering tiltaksgjennomføring Klinikk Kirkenes og Hammerfest 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 37/2020:  
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3/2020 til etterretning.  
2. Styret konstaterer en krevende økonomisk situasjon.  
3. Styret ber om gjennomgang av tiltakene for Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes til 

neste styremøte.  
 
Dette notatet er en gjennomgang av tiltakene for Klinikk Hammerfest og Klinikk 
Kirkenes. 
 
Klinikk Hammerfest 

Klinikken hadde igangsatt de fleste tiltak før covid-19, men ikke registrert økonomisk 
effekt av tiltakene. Arbeidet med tiltakene stoppet opp 13. mars, men er igangsatt igjen i 
mai.  

 

Aktivitetsøkning 
Arbeidet med aktivitetsøkning var startet opp, og i gang før 13. mars. Åpningstiden på 
poliklinikken ble utvidet før covid-19, økt åpningstid vil gi effekt på økt antall 
polikliniske konsultasjoner.  
 
Klinikken økte antall dager med operasjonsaktivitet i Alta i januar og februar. Dette 
frigir elektiv operasjonsaktivitet i klinikk Hammerfest. Dette arbeidet er nå tatt opp 
igjen.   

Klinikk Hammerfest Mål 18 462 0 168 72 172 412

Økt inntekt Øke poliklinisk aktivitet Somatikk, ved økt åpningstid. Øke med 2 pasienter pr. dag. 4 900            3                ja -             -             -             -             -             

Inntekt inneliggende, øke elektive operasjoner. Endring operasjonskapasitet ved bruk av 

operasjonsstua i klinikk Alta. 3 500            3                ja -             -             -             -             -             

Øke poliklinisk aktivitet PHR, talegjenkjenning, checkware og økt bruk at videokonsultasjoner 180               1                ja -             84              -             -             84              

Øke operasjonsaktivitet med 1 pr. dag. Utgjør 200 pasienter pr. år. Redusere stryk 700               3                nei -             -             -             -             -             

6 måneders plan ortopedi, kirurgi og anestesi. Planlegge aktivitet og øke operasjoner pr. dag. 130               1                ja -             -             -             -             -             

Buffer på Operasjon, øke med en operasjonssykepleier for å unngå stryk 730               3                ja -             -             -             -             -             

Sum Inntekt 10 140        -             84              -             -             84              

Redusere varekostnad Redusere varekostnader og andre kostnader 500               2                ja -             -             -             -             -             

Innleie byrå PHR 1 500            3                ja -             -             -             -             -             

Sum varekostnad 2 000         -             -             -             -             -             

Redusere lønnskostnader

Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken, redusere med 1 på hver avdeling. Optimalisere 

turnus . 1 663            3                nei -             -             -             -             -             

Redusere overforbruk innleie og overtid somatikk 1 000            3                ja -             -             -             -             -             

Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk2 500            4                ja -             -             -             -             -             

Tjenesteplan Leger PHR, reduksjon UTA 80                  1                ja -             -             -             -             -             

Sum Lønnskostnader 5 243         -             -             -             -             -             

Redusere overtid og vikarer Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk 500               3                ja -             -             -             -             -             

Redusere sykefravær PHR 130               3                ja -             -             -             -             -             

Sum overtid og vikarinnleie 630            -             -             -             -             -             

Redusere reisekostnader Redusere reise - og oppholdsutgifter PHR 449               1                nei -             -             72              172            244            

Sum reisekostnader 449            -             -             72              172            244            
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For å oppnå økte operasjoner med 200 i året, er det ansatt en ekstra 

operasjonssykepleier. Dette er en ekstra ressurs som skal gå mellom operasjonsteamene 

for å nå målet om flere operasjoner og unngå stryk. 

 
Arbeidet med å øke aktiviteten i psykisk helsevern og rus var igangsatt ved økt bruk av 
videokonsultasjoner. Under covid-19 er antallet video- og telefonkonsultasjoner økt, slik 
at aktiviteten ikke har gått betydelig ned i denne perioden. Arbeidet med økt bruk av 
video- og telefon fortsetter. Checkware er anskaffet, og implementering pågår. Dette 
frigir behandlerkapasitet. 
 
Reduksjon varekostnad 
Bytting av dyre medikamenter er beregnet å gi effekt på 2,0 mill. for Klinikk 
Hammerfest, dvs. mer enn beregnet i tiltaksplanen. Klinikken har fått effekt av tiltaket, 
men tall foreligger ikke før i mai. Effekt av tiltaket fordrer endring i bestillingsrutiner 
ved bruk av avtaler. Arbeidet med å endre bestillingsrutiner pågår og følges opp. 
Reisekostnader er redusert som følge av reisestopp pga. covid-19. 

Innleie fra byrå, samt overtid innleie over lønn. 
Årsplaner for leger er iverksatt for flere enheter, og arbeidet med å få årsplaner for alle 
enheter pågår. Det er etablert ressursgruppe på tvers av klinikkene for å redusere 
innleie fra byrå, basert på bedre planlegging. Årsplaner er en forutsetning for god 
planlegging av innleie. Innleie skjer i hovedsak på grunn av vakanser, uttak av 
Finnmarkspermisjon, utdanningspermisjon og ferier. Klinikk Hammerfest har avsatt 
dedikert ressurs som følger opp planlagt innleie. Dette arbeidet har ikke vært påvirket 
av covid-19. 
 
Innsatsteamet for rekruttering som jobber med rekruttering av medisinske leger, 
radiologer og barneleger stoppet opp etter 13. mars. Arbeidet har startet opp igjen i 
begynnelsen av mai. Innsatsteamet har pr mai dialog med ytterligere 4 medisinske 
overleger, og har inngått rammeavtaler ut 2020 med 2. Klinikken har 4 medisinske LIS2 
fast ansatt, og ytterligere 1 har fått tilbud. Innen radiologi er 2,5 nye overleger på plass. 
Det er pr. i dag 0,6 ledig overlegestilling i radiologisk avdeling.  

Stillingsreduksjon 
Ressursteamet for reduksjon av sykefravær har vært aktiv i hele perioden, og men har 
hatt noe redusert aktivitet pga. covid-19. Det er gjennomført mulighetssamtaler med 
langtidssykemeldte, men ikke i den grad det var planlagt. 

Arbeidet med gjennomgang og organisatorisk endring av merkantil tjeneste var 
iverksatt før covid-19. Arbeidet stoppet opp etter 13. mars, men er startet opp igjen og 
målet er ny organisering innen 1. oktober 2020.  
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Klinikk Kirkenes 

Klinikken hadde igangsatt de fleste tiltak før covid-19, og har 27% effekt av tiltakene 

(gjennomsnitt).  

 

 

Aktivitetsøkning 
Antall polikliniske konsultasjoner var lavere enn planlagt i begynnelsen av året pga. 
sykefravær hos merkantile, leger og personell på poliklinikken, samt spesialister på 
PHR. Det var en økning i aktivitet frem mot 13. mars. Aktivitet pr behandler i psykisk 
helsevern og rus følges opp. I mars var snittet på 3,6 konsultasjoner pr. behandler, mens 
det var 2,18 i april.   
 
Klinikken har økt driften fra slutten av april, men vil ikke klare full drift på grunn av 
omrokkering av personell fra poliklinikk til intensiv og føden og fra operasjon til 
intensiv. I perioden medio mars ut april har klinikken teste ut telefonkonsultasjon i 
somatikk på hud/revma/lunge. Målet er å videreføre dette når nytt system kan tas i 
bruk. Klinikken vil ikke få full effekt av tiltaket aktivitetsøkning i 2020. 

Varekostnad/ Driftskostnader 
Engangskostnadene er redusert mer enn planlagt, men klinikken har økt forbruk av div 
varer på grunn av covid-19.  Reisekostnader er redusert som følge av reisestopp pga. 
covid-19. 

Innleie fra byrå, overtid/innleie over lønn 
Innleie fra byrå er lavere enn fjoråret, som følge av planlagt færre innleieuker. Klinikken 
hadde høyt uttak av Finnmarkspermisjoner i 2019, og har planlagt færre uker i 2020. I 
tillegg har klinikken ansatt flere leger i faste stillinger. Det er noe usikkerhet rundt øye- 

Klinikk Kirkenes mål Tiltaksplan 2020 28 585 1 367 264 425 552 2 608

Økt inntekt Øke poliklinsik aktivitet somatikk, nå plantall 3 490            3                nei -             -             -             -             

Forbedret kodekvalitet kir. og med. avd og akutt 4 800            3                ja -             -             -             -             

Øke heldøgnopphold medisinsk avdeling 1 100            3                nei -             -             -             -             

Pre Operativ poliklinikk, sikre videreføring av preoperativ poliklinikk.  redusere stryk til 6,1%              1 200 3                ja -             -             

Øke poliklinisk aktivitet PHR, økt bruk av skype4business, checkware og talegjenkjenning 300               4                nei -             -             -             118            118

Sum inntektsøkning 10890 -             -             -             118            118            

Redusere varekostnad

Reduksjon innleie leger fra byrå Kir/Ort/Føde/Gyn, og innleie leger fra byrå øye- og medisin 

samt vakansvakter medisn 4 680            
3                ja -             -             858            325            1 183

Overforbruk matkostnader. Bestillingssystemet Aivo tas i bruk. Ta ned oppstartskostnader 

kjøkken
             1 300 3                nei -             -             -             -             

Reduserte engangskostnader NKS, driftsutgifter/kontormateriell 300            1,00 Ja 38,00         

Sum varekostnader 7580 -             

Redusere lønnskostnader Tildig booking av ferievikarer 500               5                ja -             -             -             -             

Redusere merkantilt personell 500               3                nei -             -             30              55              85

Avslutte pakking av morsearkiv, helårsvirkning 360               1                ja 14              21              31              40              106

Reduksjon 1 stilling FMR 600               1                ja 6                50              -             -             56

Reduksjon merkantilt personell i somatikk innføring elektronisk inn/utsjekk, talegjenkjenning              1 000 3                Nei -             -             -             

Engangskostnader NKS, inleie overtid i forbindelse med innflytting NKS 1 600            1                ja 874            159            196            92              1 321

1 stillingsreduksjon, PHR 700               1                ja -             -             -             158            158

Sum faslønn 5260 894            230            257            345            1 726         

Redusere overtid og vikarer Redusere sykefravær, lavere vikarkostnader (ikke intensiv akutt) 250               4                Nei -             -             141            -             141

Reduksjon overtidskostnader ved intensiv/akuttavdeling NKS.              2 000 4                ja 188            15              -             -             203

Reduere sykefravær til 7,5 %              1 200 3                nei -             -             -             -             

Redusere overtid og innleie på sengetunene. Omorganisere bemanning natt på FMR              2 500 3                ja 285            19              -             -             304

Sum overtid og vikarinnleie 5950 473            34              141            -             648            

Redusere reisekostnader Redusere reise - og oppholdsutgifter                  205 2                nei -             -             27              89              116

Sum reisekostnader 205 -             -             27              89              116            
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og øre-nese-hals-lege, noe som kan føre til høyere innleie fra byrå utover 2020 enn 
planlagt. 

Klinikken hadde iverksatt system for sykefraværsoppfølging med bistand fra HR, men 
satt på vent på grunn av covid-19. Arbeidet er tatt opp igjen fra april. 
 
Intensiv har fått tilført fire nye stillinger i 2020. Det er iverksatt tiltak for å redusere 
overtid på intensiv ved å overføre personell fra DKI/post operasjon til intensiv for å få 
flere personer inn på helg. Enhetsleder er tilsatt, noe som fører til tettere oppfølging av 
innleie. 
 
Medisinsk og kirurgisk sengeenhet har de fleste stillingene besatt, noe som fører til 
redusert overtid. Kirurgisk sengetun 5 dagers tunet har vært stengt flere helger i 2020 
sammenlignet med 2019. I tillegg er pasienter fra Nordkyn overført til Klinikk 
Hammerfest som fører til redusert belegg på sykehuset totalt. 
 
Det er usikkerhet knyttet til om behovet for ferievikarer dekkes på grunn av covid-19. 
Det er også vanskeligere å få tak i ferievikarer. 
 
Lønn (stillingsreduksjoner) 
Klinikken har gjennomført reduksjon i kostnader til merkantilt personell. I tillegg er det 
gjennomført reduksjon av 1 stilling FMR og 1 stilling psykisk helsevern og rus, 
merkantilt personell.    
 
Oppsummering 
Både Klinikk Hammerfest og Kirkenes hadde iverksatt de fleste tiltak i tiltaksplanen før 
covid-19, Klinikk Kirkenes har i stor grad lykkes med å få effekt av iverksatte tiltak. På 
aktivitet var det ikke effekt i januar på grunn av stort sykefravær i poliklinikken. 
Arbeidet med tiltaksarbeidet stoppet opp etter covid-19. De tiltak som var iverksatt og 
kostnader var tatt ned i januar/februar er effekten delvis videreført til mars og april.  
 
Klinikk Hammerfest hadde iverksatt de aller fleste tiltak, men ikke oppnådd effekt av 
disse pr. februar. Dermed er det heller ikke oppnådd effekt i mars og april etter covid-
19. Begge klinikken har tatt opp igjen arbeidet med tiltakene for å nå økonomisk 
balanse.  
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