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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandlere:  Sted/Dato:  
2019/727 Alf-Petter Wilhelmsen/Rune Mauno Hammerfest, 17.03.2021 
 
Saksnummer 20/2021 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   24. mars 2021 

Virksomhetsrapport 2–2021 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet for februar 2021. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2-2021 til orientering. 
2. Styret tar månedsrapport 2/2021 byggeprosjekt nye Hammerfest sykehus til 

orientering. 
 

 

 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 2-2021 
3. Månedsrapport 2-2021 Nye Hammerfest sykehus 
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Virksomhetsrapport 2–2021 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Alf-Petter Wilhelmsen/Rune Mauno   
Møtedato:  24. mars 2021 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i februar 2021. 
 
Aktiviteten i februar 2021 er lavere enn sammenlignet med året før innenfor somatikk, 
men polikliniske konsultasjoner øker sammenlignet med desember 2020. Innen psykisk 
helsevern voksne og barn er aktiviteten betydelig høyere i februar 2021 enn i 2020, og 
økningen i forhold til siste halvår 2020 fortsetter. Innen rus er aktiviteten lavere i 
februar 2021 enn februar 2020, men likevel høyere enn desember 2020. Det er andelen 
digitale konsultasjoner som har økt og dermed gir et høyere antall konsultasjoner enn 
året før.  
 
Avviklet ventetid og fristbrudd er fortsatt høyt, noe som viser at pasienter som venter 
får sin behandling, men etter frist. Fristbrudd som fortsatt venter er 517 i februar i 
somatikk. I psykisk helsevern og rus er antallet fristbrudd som venter 21.  
 
Rapportering på den gyldne regel viser at andelen polikliniske konsultasjoner øker med 
21,5 % i psykisk helsevern og rus sammenlignet med året før og sammenlignet med 
somatikk. Aktiviteten øker hovedsakelig ved at digitale konsultasjoner går opp. 
Kostnadene viser en økning i psykisk helsevern og rus med 1,9 %. Målet er at den 
prosentvise veksten skal være minst 4,5 %. Ventetiden er høyere enn måltall i psykisk 
helsevern barn, voksne og rus. Finnmarkssykehuset når aktivitetsmålet i den gyldne 
regel, men ikke når det gjelder kostnadsvekst og ventetider.  
 
Økonomisk resultat er -10,6 mill. i februar 2021, som er et avvik på -12,6 mill. mot 
resultatkravet. ISF inntektene er 1,2 mill. lavere enn budsjett noe som henger sammen 
med lavere aktivitet i somatikk enn forventet. Innleiebudsjettet ble justert opp i 2021. 
Til tross for høy innleie fra byrå er det også høyt forbruk av vikarer og overtid over 
lønnsbudsjettet.   
 
Tiltaksplanen er risikojustert til 73,1 mill. Det er gjennomført tiltak på 6,4 mill. pr 
februar. Det gjøres et arbeid i klinikkene knyttet til å operasjonalisere tiltakene og 
etablere et oppfølgingsansvar for tiltaksgjennomføringen i linjen.  

2. Bakgrunn 
Denne saken er en statusrapportering til styret i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 
RHF. 
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3. Sakvurdering/analyse 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid 
Finnmarkssykehuset HF hadde summert gjennomsnittlig avviklet ventetid på 75 dager i 
februar. Til sammenligning var ventetiden 60 dager i februar 2020. Snitt avviklet 
ventetid i 2020 var 66 dager. I somatisk virksomhet var avviklet ventetid 77 dager i 
februar. Det er høyere enn måltallet på 50 dager, og høyere enn året før. Avviklet 
ventetid i psykisk helsevern voksne var 51 dager, innenfor rus var det 24 dager og barn 
hadde en avviklet ventetid på 48 dager i februar. Ventetiden er høyere enn måltall også i 
psykisk helsevern og rus. Sammenlignet med året før er ventetiden tilnærmet lik.     
 

Avviklet ventetid er fortsatt høyt, noe som viser at pasienter får sin behandling, men 
etter frist.  
 

Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var på 18,1 % i februar. Andelen var 13,1 % måneden før og 
1,4 % i februar 2020. Snittet i 2020 var på 13,9 %.  
 

Avviklet fristbrudd er fortsatt høyt, noe som viser at pasienter som venter får 
behandling, men etter frist. Fristbrudd som venter er 21 i psykisk helsevern og rus, og 
517 i somatikk. 
 

Aktivitet somatikk 
Aktiviteten innen somatikken viste en reduksjon i antall dag/døgn opphold i februar 
sammenlignet med året før. Antall DRG-poeng var under samme periode i fjor og 
plantall. For polikliniske konsultasjoner er det også negativ utvikling i februar sett i 
forhold til samme periode i fjor og plantall.  
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
Voksenpsykiatri 
Aktiviteten for voksenpsykiatri har en økning på 513 polikliniske konsultasjoner i 
februar sammenlignet med samme periode i 2020. Det er en tydelig endring før og etter 
covid-19, hvor det er en stor økning i antall digitale konsultasjoner. VPP ligger over 
plantall februar. 
 

Barne- og ungdomspsykiatri 
Barne- og ungdomspsykiatrien viser også en positiv utvikling innenfor polikliniske 
konsultasjoner i februar sammenlignet med samme periode i 2020 med en økning på 
104 konsultasjoner. Også i BUP er det en økning i antall digitale konsultasjoner som 
følge av covid-19. BUP ligger likt med plantall i februar. 
 

Rus (TSB) 
Rusomsorg har lavere aktivitet på polikliniske konsultasjoner i februar sammenlignet 
med samme periode i 2020. Det er en stor %-vis nedgang i alle klinikker innenfor rus 
området og skyldes nok i stor grad covid-19. Antallet digitale konsultasjoner viser en 
økning også innenfor rus.  
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Digitale konsultasjoner (video og telefon) 
Målet er at andelen digitale konsultasjoner skal være 15 % av totalt antall polikliniske 
konsultasjoner i 2021. I februar har foretaket en andel på 9,82 % digitale 
konsultasjoner. 
 

Psykisk helsevern og rus har størst andel digitale konsultasjoner med 21,07 %. I 
somatikk er digitale konsultasjoner på 3,26 %.  
 

Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har i februar et negativt resultat på -10,6 mill. Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -12,6 mill.  
 

 
 

Avviket i februar tilskrives i all hovedsak lønnskostnader, varekostnader knyttet til 
aktivitet og kjøp av helsetjenester.  
 

Foretaket har covid-19 kostnader på 7,2 mill. i februar, og tilførte ekstra midler på 6,0 
mill. i februar. 
 

Tiltak 
Finnmarkssykehuset HF har i 2021 budsjetterte tiltak pålydende 115,5 mill. Pr februar 
er det realisert tiltak for 6,4 mill. Målt mot risikojustert budsjett på 73,1 mill., er effekten 
på 8,7 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 141,7 141,7 +0,0 285,3 285,3 0,0 269,8 +15,6

ISF inntekter 36,6 37,7 -1,2 74,4 76,6 -2,2 77,9 -3,4

Gjestepas ientinntekter 0,8 0,7 +0,1 1,1 1,4 -0,4 1,6 -0,5

Øvrige dri fts inntekter 17,1 17,6 -0,5 35,0 35,3 -0,2 28,0 +7,0

Sum driftsinntekter 196,2 197,8 -1,6 395,9 398,7 -2,8 377,3 +18,6

Kjøp av helsetjenester 13,6 11,4 -2,2 25,7 22,7 -3,0 25,9 -0,2

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 16,6 13,4 -3,2 33,3 26,9 -6,4 30,1 +3,2

Innleid arbeidskraft 7,9 7,6 -0,3 15,8 15,0 -0,8 13,0 +2,8

Lønnskostnader 114,9 109,6 -5,3 231,2 220,8 -10,4 214,2 +17,0

Avskrivninger og nedskrivninger 11,0 10,8 -0,2 22,1 21,7 -0,4 20,7 +1,4

Andre dri ftskostnader 40,5 40,0 -0,6 78,4 81,7 3,3 74,0 +4,4

Sum driftskostnader 204,6 192,8 -11,8 406,5 388,7 -17,7 377,9 +28,5

Driftsresultat -8,5 5,0 -13,4 -10,6 9,9 -20,5 -0,7 -9,9

Finansresultat -2,1 -3,0 +0,8 -4,4 -5,9 1,6 -5,5 +1,1

Ordinært resultat -10,6 2,0 -12,6 -15,0 4,0 -19,0 -6,2 -8,8

Hittil i fjorfebruar Hittil i år

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Budsjett 

2021

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 9 200         9 200        1 017         11,1 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 40 263      32 210      2 968         9,2 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 61 706      30 853      2 360         7,6 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 4 350         870            50              5,7 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2021 0 % -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 115 519    73 133      6 395         8,7 %
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Likviditet og investeringer 
Faktisk forbruk viser at det er brukt 202,9 mill. av kassakreditten på 270 mill. Det er en 
disponibel saldo på 67,1 mill. ved utgangen av februar. Det er en forverring i likviditeten 
fra forrige måned med 45,4 mill.  

Det er i styresak 82/2020 Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028, 
vedtatt et investeringsbudsjett på 818 mill. for 2021. Pr februar 2021 er det belastet 42 
mill. på Nye Hammerfest Sykehus, 3,3 mill. på bygg og 1,7 mill. på MTU/ambulanser. 
 

Bemanning 
Brutto månedsverk er 69 over samme periode i fjor. I perioden januar-mars 2020 
påvirket ikke covid-19 antall månedsverk. En del av forklaringen er ekstra beredskap på 
grunn av covid-19, mens hovedforklaringen er fortsatt rekrutteringsutfordringer knyttet 
til faste stillinger, noe som gir økte variable månedsverk. Tallene inkluderer ikke innleie 
fra byrå. 
 

Byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus 
Byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus er i henholdt til fremdrift og økonomi. 
Økonomisk nullpunkt er fortsatt uavklart. Det er utløst 49,5 mill. av P(50)-reserven til 
luftsmitteisolat og energisentral.  

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 15. mars 2021, og behandlet i 
FAMU samme dag. 

7. Direktørens vurdering 
I psykiske helsevern og rus er aktiviteten fortsatt høy, og det er svært positivt med en 
høy aktivitetsvekst som følge av økte digitale konsultasjoner. I somatikk øker 
polikliniske konsultasjoner sammenlignet med året før. Det er en forventning at 
klinikkene har økt fokus på tilbudet til pasientene, slik at aktiviteten øker.  Utfordringen 
er fortsatt at det er nødvendige med smitteverntiltak og beredskap i forhold til covid-19.  
Den økonomiske situasjonen er fortsatt anstrengt, og tiltakene har begrenset effekt. ISF 
inntektene er lavere enn året før, samtidig som innleie og variabellønn øker betydelig. 
Covid-19 kostnader dekkes i stor grad av ekstra tilskudd. Operasjonalisering av 
tiltaksplanene er gjennomført, og det gjøres et arbeid med ny risikovurdering av 
tiltaksplanene.  
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 2–2021  
2. Månedsrapport 2- 2021 Nye Hammerfest sykehus 
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Oppsummering av utvikling 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i februar og hittil i 2021. 
Resultatet for februar er negativt med -10,6 mill. Resultatavviket er på -12,6 mill. 
 
Avviklet ventetid i februar for Finnmarkssykehuset HF sett i forhold til nasjonale måltall; 
somatikk 77 dager (27 dager over måltall), BUP 48 dager (13 dager over måltall), VOP 51 
dager (11 dager over måltall) og TSB/Rus 24 dager (6 dager under måltall). 
Det var 18,1 % fristbrudd i februar, som er over målet om 0 fristbrudd. 
 
Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var 9,3 % i januar. Det er 1,8 % over måltallet 
på 7,5 %. 
 
Målet for den gylne regel er større aktivitetsvekst for psykiatri i forhold til somatikk. Dette 
oppnås pr. februar, da det summert er 24,9 % større aktivitetsvekst innen psykiatri enn for 
somatikk. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykiatri skal være høyere enn den var 
for somatikk i 2019, dvs. 4,5 %. Kostnadsøkningen pr. februar innen psykiatri er på 1,9 % og 
kostnadsparameteren oppnås ikke. For ventetider nås ikke målene innen psykiatrien pr. 
februar, men for TSB/Rus oppnås målet for ventetider i februar.  
 
Pr. februar er det realiserte tiltak for 6,4 mill. Dette er en oppnåelsesgrad på 5,5 % av 
opprinnelig budsjetterte tiltak, og 8,7 % av risikojusterte budsjett for tiltakene i 2021. 

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager 77 11 16

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 51 -2 -6

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 48 -6 2

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 24 -19 -9

Fristbrudd skal være 0 18,1 % +5,0 p.p. +16,7 p.p.

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 83,4 % +0,8 p.p. -5,3 p.p.

Aktivitetsvekst PHR februar 2021  Endring fra i fjor 

Prosentvis økning polikliniske konsultasjoner i  forhold til  somatikk 24,9 % 21,5 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring fra samme 

mnd i fjor

februar 2021 -10,6 -12,6 -8,9

Hittil  i  år -15,0 -19,0 -8,8

Tiltak  2021 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 115 519 73 133 6 395

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

februar 2021 TNOK 270 000 67 086 -45 432                      

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) jan. 2021 HiÅ HiF

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

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp februar 2021 HiÅ HiF

Meldt fra kommune -                                    7                            6                                  

Meldt fra spesialisthelsetjenesten 10                                     15                          19                               

Sikre god pasient- og brukermedvirkning februar 2021 HiÅ Antall i fjor

Antall publisert behandlingsbeskrivelser 0 0 134                             

Innkjøp februar 2021 HiÅ Antall i fjor

Antall ad-hoc anskaffelser (< 25) 0 0 1

Andel faktura gjennom ClockWork (1 mnd etterskuddsvis) jan. 2021 HiÅ HiF

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 60,9 % 60,9 % 60,2 %

Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %) 0,4 % 0,4 % 0,0 %



4 

 

Kvalitet 

Ventetid 
Nasjonale måltall for ventetid i somatikken skal være under 50 dager i 2021. Voksenpsykiatri 
under 40 dager, barn og ungdomspsykiatri under 35 dager, og tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB/RUS) under 30 dager i 2021. Gjennomsnittlig avviklet ventetid måles for 
pasienter som har startet utredning eller behandling etter å ha stått på venteliste. 

 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Sum gjennomsnittlig avviklet ventetid var 75 dager i februar 2021. Til sammenligning var 
ventetiden 60 dager i februar 2020, og snitt ventetid i 2020 var på 66 dager. 
 
 
Ventetid somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

Ventetid psykisk helsevern voksne 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

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

2020 56 61 57 50 74 80 67 72 79 72 70 65

2021 66 77 - - - - - - - - - -

Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Somatikk: ventetid antall dager

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

Voksne 2020 58 57 53 66 71 45 54 49 64 58 41 45

Voksne 2021 53 51 - - - - - - - - - -

Mål 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager
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Ventetid tverrfaglig spesialisert behandling/Rus  

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 
Ventetid barn- og ungdomspsykiatri 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Tabell viser utvikling ventetider for somatikk og psykiatri summert for 2020-2021. 

 
Kilde: HN LIS (Løpende korrigerte tall fra tidligere rapporteringer) 

 

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

TSB/Rus 2020 36 33 47 56 31 54 34 34 44 19 31 59

TSB/Rus 2021 43 24 - - - - - - - - - -

Mål 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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TSB/Rus: ventetid antall dager

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

Barn/unge 2020 49 46 38 58 63 42 57 48 68 40 39 43

Barn/unge 2021 54 48 - - - - - - - - - -

Mål 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
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Psykisk Helsevern barn- og unge: ventetid antall dager
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Fristbrudd 

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

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Det var totalt 18,1 % fristbrudd i februar måned, som er over målet om 0 fristbrudd. 

Kilde: HN LIS 

Tabell over viser andeler fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 

Fristbrudd totalt

Kilde: HN LIS 

I februar er det totalt 18,1 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
Det er summert 5126 pasienter ved utgangen av februar som står på ventelistene. I 2020 var det 3760 
pasienter på venteliste ved utgangen av februar. 
 
 
 
 
 
 

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

FIN totalt 2021 13,1 % 18,1 %

Somatikk 2021 13,8 % 18,4 %

Psykisk Helsevern og rus 2021 7,2 % 14,8 %

FIN totalt 2020 2,9 % 1,4 % 2,1 % 12,8 % 25,5 % 29,8 % 18,0 % 18,3 % 17,6 % 14,2 % 12,4 % 12,1 %
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Antall ventende med fristbrudd Avviklet fra venteliste med fristbrudd
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Fristbrudd somatikk 

 
Kilde: HN LIS 
I februar er det i somatikken 18,4 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
Det er i somatikken 4786 pasienter ved utgangen av februar som står på ventelistene. I 2020 
var det 3485 på venteliste ved utgangen av februar.  
 
 
Fristbrudd psykisk helsevern og rus 

 
Kilde: HN LIS 
I februar er det i psykisk helsevern og rus 14,8 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
Det er innen psykiatrien 340 pasienter ved utgangen av februar som står på ventelistene. 
I 2020 var det 275 på venteliste ved utgangen av februar. 
 
Pr. februar er det 11 fristbruddpasienter innen psykiatri som tidligere er sendt til HELFO: 

 
Kilde: Tall innrapportert fra HELFO 

Det er ingen pasienter som er utskrevet i løpet av februar 2021, og det er fortsatt 10 
pasienter i behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia. 
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Den gylne regel 
Det er krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykisk helsevern og rus enn for 
somatikken. Oppfølging og måling av vekst skal gjøres for aktivitet, ventetid og kostnader. 
Tabellen under viser endringen i 2021 mot 2020. 

 
Kilde: HN LIS, Analysesenteret og Agresso 

Hittil i år er det økning innen psykitrien for poliklinisk aktivitet sett mot fjoråret med 21,5 %, 
mens det er nedgang på -3,4 % innen somatikken. Parameteren aktivitet er dermed oppfylt. 

Hittil i år er det kostnadsøkning i somatikken med 3,5 % sett mot samme periode i 2020. Den 
prosentvise veksten i kostnader for psykiatrien skal være høyere enn den var for somatikken i 
2019, dvs. høyere enn 4,5 %. Sum økning innen psykiatrien var på 1,9 % pr. februar 2021 i 
forhold til samme periode i 2020. Parameteren kostnadsvekst er ikke oppfylt innen psykiatri. 
For voksenpsykiatri er det kostnadsøkning på 5,7 % pr. februar sett i forhold til samme 
periode i 2020, og isolert for VPP er kostnadsparameteren oppnådd. 

Sum gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern og rus for avviklet helsehjelp er 
redusert hittil i år med -1,9 % i forhold til samme periode i 2020, mens somatikken har økt 
ventetiden med 22,0 %. Hittil i 2021 har ingen av områdene innen psykiatri oppfylt målene 
om ventetider.  For TSB/Rus er gjennomsnittlig ventetid 24 dager i februar måned, og dermed 
innen målet om mindre enn 30 dager ventetid for denne perioden.  

 

 

 

 

 

feb.20 feb.21 Hittil 2020 Hittil 2021
Endring fra i 

fjor

Somatikk 6 048             5 910             11 853           11 448           -3,4 %

VPP 1 668             2 181             3 305             4 341             31,3 %

BUP 934                 1 038             1 960             2 139             9,1 %

TSB 123                 104                 237                 204                 -13,9 %

SUM PHR 2 725             3 323             5 502             6 684             21,5 %

Somatikk 99,6               105,4             201,5             208,5             3,5 %

VPP 19,5               21,7               40,6               42,9               5,7 %

BUP 6,8                  7,5                  14,0               13,5               -3,6 %

TSB 1,5                  1,1                  2,6                  1,9                  -26,9 %

SUM PHR 27,8               30,3               57,2               58,3               1,9 %

Somatikk (< 50 dager) 61 77                   59                   72                   22,0 %

VPP (< 40 dager) 57 51                   58                   52                   -10,3 %

BUP (< 35 dager) 44 48                   47                   51                   8,5 %

TSB (< 30 dager) 31 24                   32                   34                   6,3 %

SUM PHR 52 50 53 52 -1,9 %

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.  

Aktivitetsutvikling somatikk - Dag/døgn opphold 
Pr. februar 2021 er det lavere aktivitet i somatikken for alle typer opphold sett i forhold til 
samme periode i 2020, mens det er positivt avvik fra plantall. Det er dagoppholdene som 
trekker opp mens heldøgnsoppholdene trekker ned. I sum er det likevel økning mot plantall. 

 
Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for dag/døgnopphold behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjelder for egne pasienter 
(i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende pasienter. 
Kilde: Analysesenteret. 

Aktivitetsutvikling somatikk – DRG Dag/døgn opphold 
Utviklingen for antall DRG-poeng pr.februar 2021 er negativ for dag/døgnoppholdene sett 
mot samme periode i 2020 og plantall. Pga. den negative utviklingen for heldøgnsoppholdene 
er antall DRG-poeng under planlagt nivå, selv om det i sum er flere opphold sett mot plantall. 
Heldøgnsopphold har større vekting for DRG-poengene enn dagoppholdene. 

 
Aktivitet i tabellen baseres på antall DRG-poeng for alle pasienter for dag/døgnopphold behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 
Gjelder for egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende 
pasienter. Kilde: Analysesenteret. 

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

Dag/døgn opphold 2020 1 738 1 614 1 488 1 240 1 453 1 626 1 474 1 485 1 667 1 501 1 313 1 648

Dag/døgn opphold 2021 1 550 1 571

Plantall Dag/døgn 2021 1 492 1 456 1 638 1 474 1 619 1 565 1 292 1 419 1 619 1 528 1 638 1 456
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

DRG Dag/døgn 2020 1 062 1 087 892 723 896 975 844 877 999 836 720 963

DRG Dag/døgn 2021 897 950

Plantall DRG 2021 981 957 1 076 969 1 064 1 028 849 933 1 064 1 005 1 076 957
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Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner 
Pr. februar 2021 er det lavere aktivitet for polikliniske konsultasjoner både i forhold til 
samme periode i 2020 som mot 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 samt selvbetalende pasienter.    
Kilde: Analysesenteret. 

Aktivitetsutvikling somatikk – DRG polikliniske konsultasjoner 
Utviklingen for antall DRG-poeng pr. februar 2021 er negativ både sett mot samme periode i 
2020 og plantall. Isolert for februar er det en marginal økning for DRG-poeng mot samme 
måned i 2020. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

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

Poliklinisk konsult 2020 5 805 6 048 3 844 2 812 5 020 6 095 4 405 4 831 6 765 5 404 5 600 5 009

Poliklinisk konsult 2021 5 538 5 910

Plantall Pol.kons. 2021 6 283 6 130 6 896 6 206 6 819 6 590 5 440 5 977 6 819 6 436 6 896 6 130
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

DRG Pol.kons. 2020 224 226 168 131 187 256 186 219 277 235 245 209

DRG Pol.kons. 2021 205 228

Plantall DRG 2021 294 287 323 290 319 308 255 280 319 301 323 287
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Psykisk Helsevern og Rus 
Plan- og aktivitetstall for området psykisk helsevern og rus har normalt vært rapportert på 
direkte polikliniske konsultasjoner. I forbindelse med covid-19 ble det en markant dreining 
mot bruk av telefon- og videokonsultasjoner i pasientbehandlingen. Telefonkonsultasjoner ble 
fra 1.1.2020 ISF-finansiert, mens videokonsultasjoner har inngått i ISF-finansieringen på lik 
linje med ordinære konsultasjoner. Målet er at 15 % av polikliniske konsultasjoner skal være 
digitale i 2021. 
 

Aktivitetsutvikling – VPP 
Voksenpsykiatri har lavere aktivitet for antall utskrivninger og liggedøgn pr. februar 2021 enn 
både samme periode i 2020 samt i forhold til plantall. 

Tabellen under viser utvikling både i forhold til ordinære som for digitale konsultasjoner 
(telefon- og videokonsultasjoner).  

 
Kilde: HN LIS 

Pr. februar 2021 har klinikkene følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner innen 
VOP (samt endring i forhold til samme periode i 2020);  
Klinikk Alta 28,9% (+44,8% sammenlignet med 2020), Klinikk Kirkenes 30,2% (+40,6% 
sammenlignet med 2020), Sámi Klinihkka 19,6% (+31,1% sammenlignet med 2020) og 
Klinikk Hammerfest 21,2% (+7,8% sammenlignet med 2020). 

 

Aktivitetsutvikling – BUP 
Barn- og ungdomspsykiatri har høyere aktivitet for antall liggedøgn pr. februar 2021 enn 
plantall, men ligger bak samme periode for 2020. I forhold til antall utskrivninger er høyere 
aktivitet pr. februar enn både plantall og samme periode i 2020.   

Tabellen under viser utvikling både i forhold til ordinære som for digitale konsultasjoner 
(telefon- og videokonsultasjoner).  

jan.
2020

jan.
2021

feb.
2020

feb.
2021

mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Digitale kons. 2020 78 83 696 1 247 866 508 221 345 394 542 655 469

Ordinære kons. 2020 1 559 1 585 1 038 646 1 276 1 366 1 058 1 154 1 700 1 581 1 554 1 441

Digitale kons. 2021 652 597

Ordinære kons. 2021 1 508 1 584

Plantall pol.kons 2021 1 555 1 555 1 517 1 517 1 706 1 536 1 687 1 631 1 346 1 479 1 687 1 593 1 706 1 517
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Kilde: HN LIS 

Pr. februar 2021 har klinikkene følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner innen 
BUP (samt endring i forhold til samme periode i 2020);  
Klinikk Alta 27,3% (+14,3% sammenlignet med 2020), Klinikk Kirkenes 22,6% (-7,1% 
sammenlignet med 2020), Sámi Klinihkka 27,9% (-2,1% sammenlignet med 2020) og Klinikk 
Hammerfest 22,3% (+48,6% sammenlignet med 2020). 

Aktivitetsutvikling - TSB/Rus 
Rusomsorg har lavere aktivitet for antall utskrivninger og liggedøgn pr. februar 2021 både 
sammenlignet med samme periode i 2020 samt plantall. 

Tabellen under viser utvikling både i forhold til ordinære som for digitale konsultasjoner 
(telefon- og videokonsultasjoner).  

 
Kilde: HN LIS 

Pr. februar 2021 har klinikkene følgende andeler polikliniske konsultasjoner innen TSB/Rus 
(samt endring i forhold til samme periode i 2020); 

Klinikk Hammerfest 10,8% (-46,3% sammenlignet med 2020), Sámi Klinihkka 19,6% (-52,9% 
sammenlignet med 2020), Klinikk Alta 69,1% (+27,0% sammenlignet med 2020) og Klinikk 
Kirkenes 0,5% (+100% sammenlignet med 2020). Det er relativt få konsultasjoner innen 
TSB/Rus, og små endringer kan dermed utgjøre prosentvis store utslag. 

 

jan.
2020

jan.
2021

feb.
2020

feb.
2021

Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Digitale kons. 2020 88 87 230 290 176 136 66 149 146 163 154 95

Ordinære kons 2020 938 847 600 565 857 943 373 592 840 720 797 655

Digitale kons. 2021 145 131

Ordinære kons. 2021 956 907

Plantall pol.kons 2021 1 064 1 064 1 038 1 038 1 168 1 051 1 155 1 116 921 1 012 1 155 1 090 1 168 1 038
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Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Digitale kons. 2020 0 0 50 70 37 29 6 5 10 18 23 17

Ordinære kons. 2020 114 123 66 60 86 88 66 72 99 93 77 59

Digitale kons. 2021 30 30

Ordinære kons. 2021 70 74

Plantall kons. 2021 148 148 144 144 162 146 161 155 128 141 161 151 163 144
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DRG-poeng psykiatri egne pasienter 

Tabellen under viser sum utvikling for DRG-poeng for egne pasienter innen psykiatrien pr. 
måned i 2021 sett i forhold til plantall og 2020. Pr. februar er det 129 flere DRG-poeng enn 
samme periode i 2020, men det er et negativt avvik mot plantall på 115 DRG-poeng. 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF har som mål i 2021 at andelen digitale konsultasjoner (telefon-og 
video) skal være på 15 % i forhold til antall polikliniske konsultasjoner. I februar er andelen 
for sum digitale konsultasjoner 9,82 %, som er 5,18 % under måltallet. Andelen for samme 
periode i 2020 var på 3,95 %. 

Tabell under viser summert utvikling for andel digitale konsultasjoner for 2020-2021. 

 
Kilde: HN LIS 

 

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

DRG-poeng 2020 623 593 450 404 605 643 372 517 734 699 736 600

DRG-Poeng 2021 687 658

Plantall DRG 2021 739 721 811 730 802 775 640 703 802 757 811 720
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Andel digitale kons. 2020 3,13 % 3,95 % 23,11 % 44,22 % 22,08 % 12,72 % 9,56 % 10,91 % 9,77 % 15,74 % 19,14 % 15,70 %

Andel digitale kons. 2021 9,54 % 9,82 %

Måltall digitale kons. 2021 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Utvikling andel digitale konsultasjoner, somatikk 
I februar 2021 er andelen digitale konsultasjoner for somatikken på 3,26 %. Målet om 15 % 
digitale konsultasjoner oppnås dermed ikke for februar måned. Andelen for samme periode i 
2020 var på 0,99 %. 

Tabell under viser utvikling for andel digitale konsultasjoner i somatikken for 2020-2021. 

 
Kilde: HN LIS 

 

Utvikling andel digitale konsultasjoner, psykisk helsevern og rus 
I februar 2021 er andelen digitale konsultasjoner for psykisk helsevern og rus på 21,07 %. 
Målet om 15 % digitale konsultasjoner i februar måned oppnås. Andelen for samme periode i 
2020 var på 11,34 %. 

Tabell under viser utvikling for andel digitale konsultasjoner i psykiatrien for 2020-2021. 

 
Kilde: HN LIS 

 

 

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

Andel digitale kons. 2020 0,48 % 0,99 % 6,04 % 14,82 % 7,33 % 3,38 % 3,27 % 2,71 % 2,81 % 5,71 % 5,68 % 4,65 %

Andel digitale kons. 2021 1,35 % 3,26 %

Måltall digitale kons. 2021 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Andel digitale kons. 2020 9,55 % 11,34 % 52,57 % 80,57 % 46,69 % 33,25 % 26,20 % 30,84 % 26,06 % 35,93 % 46,11 % 37,03 %

Andel digitale kons. 2021 23,27 % 21,07 %

Måltall digitale kons. 2021 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Digitale konsultasjoner pr. fagområde 
Tabell under viser andel digitale konsultasjoner pr. fagområde i Finnmarkssykehuset HF pr. 
februar 2021. 

Målet er at andelen digitale konsultasjoner skal være på 15 % av sum antall polikliniske 
konsultasjoner. Det jobbes fortløpende i klinikkene for å øke andelen av disse, men det er 
likevel ikke realistisk at alle fagområdene som er oppført i tabellen kan ha som mål om 15 % 
digitale konsultasjoner.    

Det rapporteres her på andelen digitale konsultasjoner innenfor de ulike fagområdene. 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

  

Fagområde NPR

Andel digitale konsultasjoner 

pr. februar 2021

Pågående tiltak som skal bidra til 

måloppnåelse

Psykisk helsevern voksne 24,16 % Handlingsplan under utarbeidelse

Psykisk helsevern barn og unge 17,30 % Handlingsplan under utarbeidelse

TSB/Rus 24,90 % Handlingsplan under utarbeidelse

Allergologi 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Barnesykdommer 5,25 % Handlingsplan under utarbeidelse

Blodsykdommer 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Endokrinologi 9,90 % Handlingsplan under utarbeidelse

Fordøyelsessykdommer 4,36 % Handlingsplan under utarbeidelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering 3,15 % Handlingsplan under utarbeidelse

Gastroenterologisk kirurgi 0,32 % Handlingsplan under utarbeidelse

Generell indremedisin 5,17 % Handlingsplan under utarbeidelse

Generell kirurgi 1,52 % Handlingsplan under utarbeidelse

Geriatri 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Habilitering barn og unge 8,14 % Handlingsplan under utarbeidelse

Habilitering voksne 35,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Hjertesykdommer 0,59 % Handlingsplan under utarbeidelse

Hud og veneriske sykdommer 1,54 % Handlingsplan under utarbeidelse

Infeksjonssykdommer 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Karkirurgi 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 0,23 % Handlingsplan under utarbeidelse

Lungesykdommer 2,22 % Handlingsplan under utarbeidelse

Nevrologi 2,64 % Handlingsplan under utarbeidelse

Nyresykdommer 5,60 % Handlingsplan under utarbeidelse

Ortopedisk kirurgi (inkl. revmakirurgi) 1,51 % Handlingsplan under utarbeidelse

Plastikk kirurgi 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 8,71 % Handlingsplan under utarbeidelse

Sykelig overvekt 3,57 % Handlingsplan under utarbeidelse

Terapeutisk onkologi og radioterapi 2,43 % Handlingsplan under utarbeidelse

Urologi 2,15 % Handlingsplan under utarbeidelse

Øre-nese-halssykdommer 1,05 % Handlingsplan under utarbeidelse

Øyesykdommer 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Måltall 2021: 15 %

Finnmarkssykehuset HF
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i februar et negativt resultat på -10,6 mill. Målt mot et 
resultatkrav på 2,0 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på -12,6 mill. 

For driftsinntektene er det et negativt avvik på -1,6 mill. Det er negativt avvik for ISF-
inntekter på -1,2 mill, og av disse er det heldøgnspasienter og polikliniske inntekter som 
hovedsakelig utgjør det negative avviket. For øvrige driftsintekter er det negativt avvik på -0,5 
mill. 

For driftskostnader eksklusiv finans er det et negativt avvik på -11,8 mill. i forhold til budsjett. 
Det er negative avvik for alle områder. Lønnskostnadene har størst avvik, som i hovedsak 
knytter seg til vikarer, overtid og diverse tilleggslønn. Negativt avvik for varekostnader 
knyttet til aktivitet gjelder hovedsakelig medikamenter og medisinske forbruksvarer. For kjøp 
av helsetjenester er det hovedsakelig kjøp av offentlige helsetjenester fra andre regioner som 
utgjør det negative avviket. 

Covid-19 kostnader utgjør 7,2 mill i februar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 141,7 141,7 +0,0 285,3 285,3 0,0 269,8 +15,6

ISF inntekter 36,6 37,7 -1,2 74,4 76,6 -2,2 77,9 -3,4

Gjestepas ientinntekter 0,8 0,7 +0,1 1,1 1,4 -0,4 1,6 -0,5

Øvrige dri fts inntekter 17,1 17,6 -0,5 35,0 35,3 -0,2 28,0 +7,0

Sum driftsinntekter 196,2 197,8 -1,6 395,9 398,7 -2,8 377,3 +18,6

Kjøp av helsetjenester 13,6 11,4 -2,2 25,7 22,7 -3,0 25,9 -0,2

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 16,6 13,4 -3,2 33,3 26,9 -6,4 30,1 +3,2

Innleid arbeidskraft 7,9 7,6 -0,3 15,8 15,0 -0,8 13,0 +2,8

Lønnskostnader 114,9 109,6 -5,3 231,2 220,8 -10,4 214,2 +17,0

Avskrivninger og nedskrivninger 11,0 10,8 -0,2 22,1 21,7 -0,4 20,7 +1,4

Andre dri ftskostnader 40,5 40,0 -0,6 78,4 81,7 3,3 74,0 +4,4

Sum driftskostnader 204,6 192,8 -11,8 406,5 388,7 -17,7 377,9 +28,5

Driftsresultat -8,5 5,0 -13,4 -10,6 9,9 -20,5 -0,7 -9,9

Finansresultat -2,1 -3,0 +0,8 -4,4 -5,9 1,6 -5,5 +1,1

Ordinært resultat -10,6 2,0 -12,6 -15,0 4,0 -19,0 -6,2 -8,8

Hittil i fjorfebruar Hittil i år
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Resultat for klinikkene 
Tabell under viser klinikkenes avvik i februar, hittil i år mot hittil i fjor samt avvik i prosent. 

Tall i hele tusen. 

 
Kilde: Agresso 

 

 

Utvikling lønnskostnader 
Lønnskostnadene utgjør største delen av de totale kostnadene. Tabellen under viser 
utviklingen pr. måned for kontogruppe 50 (fast lønn og faste tillegg) samt 51 (variabel lønn) 
for årene 2019-2021, samt budsjett for 2021. 

Tall i hele tusen.  

  
Kilde: Agresso 

 

 

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 +4 274 +7 059 3 % +14 623 6 %

Gjestepasientkostnader -361 -2 332 -43 % -9 707

TNF Hemmere/H-resepter -675 -1 127 -42 % +5 745

Pasientreiser -2 028 -985 -3 % -2 015 -7 %

Sami Klinihkka -658 +743 4 % +752 4 %

Klinikk Hammerfest -5 428 -8 927 -17 % -10 523 -23 %

Klinikk Kirkenes -7 077 -12 589 -30 % -8 621 -24 %

Klinikk Alta -1 785 -1 982 -10 % +1 211 7 %

Klinikk Prehospital +108 -455 -1 % -1 922 -5 %

Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 037 +1 619 4 % -362 -2 %

Sum -12 593 -18 976 -10 819

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

2019 100 269 94 462 95 704 100 340 98 131 98 081 68 935 77 479 99 029 99 141 104 960 106 200

2020 104 845 102 473 102 899 114 806 109 589 107 847 75 772 88 272 104 049 109 750 106 249 106 126

2021 110 380 108 551 - - - - - - - - - -

Budsjett 2021 101 755 97513 97746 105662 99807 96348 68221 82946 108499 104262 105265 113501

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

 90 000
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 120 000

Utvikling lønnskostnader kontogruppe 50 (Fast lønn/faste tillegg) og 51 (Variabel lønn) 2019-2021
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Utvikling innleiekostnader fra byrå - leger 
Tabell under viser utviklingen pr. måned for innleie leger fra byrå for årene 2019-2021, samt 
budsjett for 2021. Budsjettet for innleie leger er oppjustert i 2021. 

Tall i hele tusen. 

 
Kilde: Agresso 

 

Utvikling innleiekostnader fra byrå - sykepleiere 
Tabell under viser utviklingen pr. måned for innleie sykepleiere fra byrå  for årene 2019-
2021, samt budsjett for 2021. 

Tall i hele tusen. 

 
Kilde: Agresso 

 

 

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

Innleie leger 2019 2 457 3 661 5 504 3 754 4 557 6 136 4 900 4 670 5 167 6 677 6 028 5 512

Innleie leger 2020 4 907 6 184 4 364 4 049 3 835 5 833 5 248 5 318 5 375 5 981 5 403 1 562

Innleie leger 2021 5 016 4 812 - - - - - - - - - -

Budsjett innleie 2021 5 443 5 616 6 134 5 144 5 302 5 917 6 262 5 842 5 842 5 926 5 543 5 361

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000
Innleie leger fra byrå 2019-2021

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

Innleie sykepleiere 2019 938 111 - 248 141 115 1 155 448 - 289 207 192

Innleie sykepleiere 2020 69 105 145 - 1 482 1 827 2 916 3 724 2 242 3 580 3 263 2 679

Innleie sykepleiere 2021 1 585 1 406 - - - - - - - - - -

Budsjett innleie 2021 1 062 1 075 1 099 1 085 1 096 1 107 105 109 96 123 119 91

 -
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Innleie sykepleiere fra byrå 2019-2021
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Utvikling innleiekostnader fra byrå – annet helsepersonell 
Tabell under viser utviklingen pr. måned for innleie annet helsepersonell fra byrå for årene 
2019-2021, samt budsjett for 2021. Budsjettet for innleie annet helsepersonell er oppjustert i 
2021. 

Tall i hele tusen.  

 
Kilde: Agresso 

 

 

Redusere innleiekostnader fra byrå 
Det er opprettet et ressursteam på tvers av klinikkene der økonomi, HR og dedikerte 
klinikkressurser deltar. Ressursteamet har 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 
månedlige møter. 

 

Tabellen viser status for innleie pr. februar 2021, samt regnskap for samme periode i 2020. 

 
Kilde: Agresso / klinikkene. Innleie i tabellen gjelder for legeressurser, psykolog- og psykologspesialister og psykiatere. 
Sykepleiere er ikke tatt med i denne oversikten. 

 

 

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

Innleie Annet helsepers. 2019 227 681 752 1 011 1 126 229 237 1 453 812 570 952 878

Innleie Annet helsepers. 2020 425 1 330 829 842 460 586 2 049 1 788 665 1 361 1 226 516

Innleie Annet helsepers. 2021 1 288 1 709 - - - - - - - - - -

Budsjett innleie 2021 909 909 909 909 910 909 910 909 910 909 910 909

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

Innleie annet helsepersonell fra byrå 2019-2021

Redusere innleie fra byrå i 

klinikk

Regnskap 

Hittil i fjor

Regnskap 

Hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik hittil i 

år

Planlagte uker 

HiÅ

Gjennomførte 

uker HiÅ

Avvik 

gjennomført

Klinikk Hammerfest 9 290 419     7 340 476     6 488 446     -852 029        87,0                 94,0                 -7,0                  

Klinikk Kirkenes 1 397 898     1 732 493     2 594 437     861 944         29,0                 19,5                 9,5                   

Sami Klinihkka 881 516        1 116 268     1 091 637     -24 631          23,2                 14,0                 9,2                   

Klinikk Alta 1 275 293     2 636 854     2 702 333     65 479            40,0                 39,0                 1,0                   

Sum Finnmarkssykehuset HF 12 845 127  12 826 091  12 876 854  50 763            179                  167                  13                    
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Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status for tiltaksarbeidet pr. februar 2021. 
Finnmarkssykehuset HF har i 2021 budsjetterte tiltak pålydende 115,5 mill. Pr. februar er det 
realisert tiltak for 6,4 mill. Målt mot budsjett for planlagte tiltak i 2021 er effekten på 5,5 %, 
mens målt mot risikojustert budsjett for tiltak er effekten på 8,7 %. 
 

 
 
 
 
 
Tabell under viser utviklingen for andel tiltaksgjennomføring pr. måned i perioden 2018-
2021 for risikojustert budsjett av planlagte tiltak. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Budsjett 

2021

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 9 200         9 200        1 017         11,1 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 40 263      32 210      2 968         9,2 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 61 706      30 853      2 360         7,6 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 4 350         870            50              5,7 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2021 0 % -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 115 519    73 133      6 395         8,7 %

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

Tiltak 2021 31,6 % 73,3 %

Tiltak 2020 73,7 % 52,7 % 67,9 % 75,4 % 100,0 % 87,9 % 72,3 % 78,7 % 53,0 % 46,8 % 39,1 % 50,2 %

Tiltak 2019 46,8 % 54,5 % 64,7 % 44,8 % 50,7 % 60,2 % 55,8 % 43,4 % 53,9 % 59,3 % 53,7 % 47,7 %

Tiltak 2018 62,5 % 72,8 % 43,9 % 78,5 % 86,4 % 66,1 % 48,1 % 66,6 % 53,1 % 53,8 % 45,1 % 50,3 %

0,0 %

10,0 %
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100,0 %
Effekt av risikojusterte tiltak pr. måned i perioden 2018-2021
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Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

Styret i Finnmarkssykehuset HF har et forsterket fokus på framskrivning og overvåking av 
likviditetssituasjonen i den løpende virksomhetsrapporteringen. Under vises en oppdatert 
likviditetsprognose for 2021. 

 

Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditet pr. februar samt likviditetsprognose 
for 2021 basert på forventede inn-og utbetalinger. Disponibel saldo består av kassakreditt og 
eventuelle egne midler på bank. 

 

Investeringer 

 
 
Det er i styresak 82/2020 Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028, vedtatt et 
investeringsbudsjett på 818 mill. for 2021. 
 
Pr. februar 2021 er det hovedsakelig belastet 42 mill. på Nye Hammerfest Sykehus, 3,3 mill. 
påkostning bygg og 1,7 mill. på MTU/ambulanser. 
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Likviditet 2021

Faktisk saldo 2021 Prognose 2021 Budsjett 2021 Kassekredittramme

Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringer 

tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

 Investeringer 

hittil i år 

Ramme- 

justering

Investeringer hittil 

totalt

Forbruk i år 

av disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF

Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 57 409                 -                  -                                -              57 409                          0 %

Klinikk Alta 49 733                 -                  77                                 -              49 810 0 %

Kirkenes nye sykehus 164                       -                  324                               -              488                               -1 %

Hammerfest nye sykehus 280 382               -                  42 039                         -              322 420                       30 %

Bygg/påkostning Hammerfest Kirkenes 17 655                 -                  3 344                            -              21 000                          17 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 36 296                 -                  1 673                            -              37 969                          4 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                       -                  -                                -              -                                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 er 97 over plantall i februar 2021 og 69 månedsverk over februar 2020. 
Negativt avvik mot plantall gjelder variabel lønn. 

Faste lønnskostnader er 46 månedsverk under plantall, mens variable lønnskostnader 
(mertid/overtid/vaktlønn) utgjør 142 månedsverk over plantall. 

 

Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (inneholder også sykefraværet relatert til covid-19) 

Sykefraværet rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF, og i januar 2021 
var sum sykefravær 9,3 %, som er 1,8 % over måltallet på 7,5 %. Det er en reduksjon på 0,2 % 
fra måneden før. 

 

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

Variable mnd-verk 2021 219 220

Faste mnd-verk 2021 1 538 1 562

Plantall 2021 1 656 1 685 1 682 1 697 1 677 1 722 1 799 1 774 1 733 1 734 1 738 1 727

Månedsverk 2020 1 682 1 713 1 722 1 736 1 715 1 747 1 827 1 809 1 784 1 793 1 788 1 768
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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. 

ISF – Innsatsstyrt finasiering – henger sammen med DRG-poeng og inntekter for disse. 

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. 

PHR – Psykisk Helsevern og Rus 

VOP – Voksenpsykiatri 

BUP – Barne- og ungdomspsykiatri 

TSB – Tverrfaglig spesialisert behandling 
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 SAMMENDRAG 
 

Det har vært to samhandlingsmøte mellom SB og CON i januar samt et møte hvor 

månedsrapporten ble gjennomgått. PL hos SB og CON har hatt to møter i januar. 

 

Møtene har som alltid vært konstruktive mellom PL CON og PL SB.  

 

Imidlertid er det blitt uttrykt utfordringer med PL fra SB fra Consto sin side, fra 

overordnet nivå. Noen mener dette er forhold som går utover arbeidsmiljøet. PL er blitt 

kjent med dette i ettertid og forsøkt å komme til bunns i hva utfordringen konkret 

inneholder, uten at dette er fremlagt, ei heller tatt opp med rette vedkommende. 

 

Som tidligere meddelt, kan de kontraktuelle forholdene prege en konstruktiv diskusjon i 

enkelte situasjoner. Tiltak er iverksatt for om mulig avhjelpe og bedre 

kommunikasjonen. 

 

Det har vært 3 arbeidsmøter knyttet til 0-punkts kalkylen for å følge opp prosessen uten 

at det har fremkommet tilstrekkelig prisunderlag på selvkost fra entreprenøren. 

 

Det er bekreftet at dRofus, RFP, UiR og tegninger nå er avstemt etter felles gjennomgang 

mellom Consto, ARK og SB i januar 21. 

 

Videre bruk av databasen er under avklaring, da dette har stor betydning for riktig 

teknisk bestykning av de ulike romkategorier. 

 

Det er utfordringer med styringsverktøyet til entreprenøren, da de ulike planer og 

verktøy er basert på excellister uten innbyrdes avhengigheter. Ved avvik er det 

utfordrende å registrere konsekvenser og avbøtende tiltak mellom de ulike planene. SB 

er i dialog med Con for om mulig forbedre verktøyet mht. 

• Hovedframdriftsplan 

• Produksjonsplan 

• Prosjekteringsplan 

• Innkjøpsplan 

• Byggherrebeslutningsplan 

• ITB koordineringsplan (grensesnitt) 

• Utstyrsinnkjøpsplan 

• Dokumentasjonsplaner 

 

Byggherrens kontraktskrav til innsyn og dokumentasjon på 3siffernivå, har vært/ er 

utfordrende for entreprenøren, siden oppstart. 

Prising av prisforespørsler og endringer går fremdeles for seint. Dette har også påvirket 

tegningsproduksjonen. 
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Tegninger som underlag for AMU behandling til HK og UiT ble mottatt 24.02.21. 

Oppgitte arealstørrelser på tegning avviker med faktiske mål. Dette blir korrigert før 

innsendelse til Arbeidstilsynet. 

 

Etter styrebehandlingen i februar, er arbeidene påstartet med hensyn til ny 

energisentral og innarbeidelse av nytt luftsmitteisolat. 

 

Prosjekteringen av energisentralen vil bli gjennomført med egne rådgivere for ikke å 

forstyrre kapasitet på de øvrige prosjekteringsarbeidene.  

 

Luftsmitteisolatet var besluttet lagt i 1.etg, men pga. sterke ønsker fra hygiene og 

medisinsk avdeling, samt utfordringer med arealdisponeringene, er vurderingene nå 

utredet i 3.etg. Endelige avklaringer vil skje i neste periode. 

 

Produksjonen på byggeplass er meget god og ligger foran plan ift utsagn fra entreprenør. 

Registrerte uønskede hendelser (RUH) blir fortløpende lukket. 

 

Søknad til Arbeidstilsynet (444 skjema) ifm brukerinvolvering og AMU/UU krav, er ikke 

innsendt da underlaget har manglet. dette vil skje i neste periode, uten at dette hindrer 

søknadsprosessen for IG4. 

 

Prosjektet jobber med å få på plass en gjennomføringsavtale med HK, noe som 

inkluderer oppfølging av utførelsen av rekkefølgebestemmelsene utenfor 

kontraktsgrensen. Møte med SVV er avholdt og gjennomføringsavtalen blir ferdig ila 

neste periode. 

 

Utførelsen er bestilt utført inklusive prosjektering av Consto. Prosjektplanen som er 

utarbeidet, vil bli revidert etter endelige avklaringer med Consto. 

 

Byggherreombud ved HK er etablert med ukentlige stikkprøver og rapportering etter 

innsyn i entreprenørens sjekklister og egenkontroll. 

 

De økonomiske forutsetninger er ikke endret i perioden ut over usikkerhet omkring 

nullpunktberegningene fra entreprenøren. 

 

Energisentralen, luftsmitteisolatet og rekkefølgebestemmelsene vil bli behandlet 

særskilt med nye rekalkyler i løpet av forsommeren. 

Egen seriøsitetsrapport for prosjektet følger vedlagt. 
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 HMS  
 

 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter  

Det planlegges å gjennomføre ROS analyser ved konsekvensene av at både 

luftsmitteisolat og energisentral er besluttet inkludert i prosjektet. Dette planlegges nå 

og vil bli gjennomført i mars/april måned avhengig av tilgjengeligheten på nødvendig 

personell fra sykehuset.  

 

Sykehusbygg har tatt i bruk PIMS risikomodul og også presentert denne for Consto. Det 

er nå et mål at videre risikohåndtering på overordnet nivå (SHA) vil foregå via 

risikomodul og saksregister i PIMS.  

 

 

 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og 

Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold. 

 

Vernerunder Det er gjennomført 4 vernerunder denne perioden.  

 

SJA februar måned  

Utført 4 SJA I februar 

• Jaro, Sikker heising og montering revisjon 17 feb  

o Jaro, sikker heising og montering (medtatt i forrige månedrapport) 

o Jaro, sikker heising og montering (medtatt ved forrige månedrapport)  

• Ovik, revisjon 

• Sikkerhet med 3 kraner - felles gjennomgang med alle aktører  

 

RUH februar måned 

Det er registrer 20 RUH i februar måned  

2 åpne RUH  

 

• 16063 tildekking av sluk utsparinger (Lukket)  

• 16071 Plastfolie må fjernes før den snør ned og noen glir på denne (Lukket) 

• 16072 Åpning må sikres - utsparing (Lukket) 

• 16079 Avstegning av bygget i akse 10 Plan U ved heising (Lukket) 

• 16129 To av arbeiderne til Ovik var på dekke 3 uten sikring (Lukket) 

• 16130 To av arbeiderne til Ovik var på dekke 3 uten sikring (Lukket) 

• 16131 Løfter dekke og montere hulldekker mens det foregikk arbeid i dekker 

under (Lukket) 

• 16132 Arbeid i etasjene under ved montasje og heising (Lukket) 
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• 16239 snørydding på dekke uten å ha kommunisert til andre som jobbe under 

(Lukket) 

• 16241 Rekkverk manglet (Lukket) 

• 16263 en av arbeiderne fra Ovik var øverst på betongdekke uten sikring (Lukket) 

• 16269 Bruker ikke vernehjelm (Lukket) 

• 16290 Port 1 stod oppe kl 20, ingen var på byggeplassen (Lukket) 

• 16330 Sperring ble fjernet uten at det er klarert med montør (Åpen - sendt til 

gjennomgang Christian Brødreskift) 

• 16389 Transportør uten 2 stk (lukket) 

• 16390 Store mengder isolasjon i snø (Lukket) 

• 16393 finner mye isopor rundt omkring (Lukket) 

• 16425 Rydder sne får ovik til lagring plass, mye søppel kommet fram (Åpen) 

• 16461 Isopor lagret og sikret ute på tomta ble tatt av vinden (Lukket) 

• 16503 Gjerde ødelagt under stormen (Lukket)  

 

Den 20- 21 februar hadde vi hendelse ved at isolasjon ble tatt av vinden. Consto satt inn 

strakstiltak ved å sikre det som kunne sikres bedre også ble det gjennomført 

ryddingsarbeid når stormen roet seg mandagen. Isolasjon var sikret, men Consto ser på 

rutiner ved sikring.  

 

Port 1 er ute av drift. Consto har bestilt ny. Porten er låst med kjetting og hengelås. Blitt 

kommunisert ut at porten skal være lukket til enhver tid. De som skulle ha behov for å 

bruke port 1 har fått koden.  

 

 

 Personskader siste periode og skader på materiell 

Ingen personskader i denne perioden.  

 

 

 KVALITET prosjektering/ produksjon 

 Kvalitetsarbeid 

Sykehusbygg har oversendt revidert utgave av dokument D2.2 Seriøsitetsbestemmelser 

til Consto for kommentering. Det er et ønske at dette dokumentet vil bli tatt inn i 

kontrakten og at seriøsitetskoordinator og KU (koordinator for utførende-fasen) kan 

arbeide med Consto opp mot de krav og målsetning som dokumentet gir.  

 

Sykehusbygg jobber med å få bedre innsyn i Constos dokumentasjonsverktøy ut over 

FDVU-mappen. Byggherreombud har etablert rutiner på byggeplassen med 

stikkprøvekontroll og møter med Consto, som dokumenteres i PIMS. 



Side 7 av 13 

Månedsrapport Nye Hammerfest Sykehus 
Februar 2021 

 

 

 

 Avviksoppfølging  

Det er gjennomført og utfylt 30 sjekklister av totalt 508. 

1 kontroll er utført. 

11 avvik er registrert hvor 8 er likket. Tiltak pågår for de øvrige. 

 

 

 PROSJEKTERING / PRODUKSJON 

 Funksjonalitet 

Utredning for layout for luftsmitteisolat er utarbeidet og planlagt sammen med Arkitekt.  

 

På grunn av blant annet plassmangel og sterke ønsker fra med.avd. planlegges isolatet 

nå i 3.etasje. 

 

Etablert kontakt og møterekke med hygienesykepleier, første møte er gjennomført.  

Møte med UiT angående bestykning, og ny layout av simuleringsrommet 1 etasje og 

dører i 4 etasje. 

 

Planlagt for en virtuell gjennomgang som pilot for føde/GYN i 3 etasjen mellom Consto, 

FIN HF og SB 04.03.21.  

 

Leverandør av prefab operasjonsstuer er valgt, og oppstartsmøte er avholdt. 

 

Tegninger som underlag for AMU ble mottatt 24.02.21. 

 

 

 

 Bygg 

Byggeplassen fortsetter med god framdrift. Ny og større rigg for prosjektet blir etablert 

primo mars. Dette vil øke kapasitet på spis/ lomp og administrasjon og ivareta 

smittehensyn ytterligere. 

 

Det er ikke utarbeidet en korrigert produksjonsplan ift faktiske forhold på byggeplassen. 

Arbeidene fortsetter med forholdsvis kort horisont. 

 

Prefab i blokk 1 blir ferdig i mars med oppstart i blokk 2, etter fundamentering og 

forberedende arbeider. Fundamentering i blokk 3 er oppstartet. 
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Prosjekteringsplanen er ikke ajourført ift faktisk produksjonsplan. 

 

Prosjekteringen har hatt første tverrfaglige kontroll i B1 3.etasje. For øvrig har SB 

inntrykk av at ark og RI jobber over hele prosjektet, dog med detaljert fokus i VDC møter 

med spesifikke tema. Fortsatt med temaer som foaje, takplaner, utomhus, 

detaljprosjektering fasader, romakustikky, vinduer og omfang screens. 

 

Det er etterlyst en bedre prosjekteringsplan for oppfølging mot 

byggherrebeslutningsplanen. 

 

 

 Teknikk 

Det er høyt tempo på prosjekterings-arbeidet og Sykehusbygg har arbeidet for å gi 

nødvendige avklaringer opp mot prosjekteringsgruppen sammen med avklaringer fra 

bruker- og driftspersonell fra sykehuset. Dette gjøres både i form av avklaringer i 

saksregisteret i PIMS, samt korte og effektive arbeidsmøter på TEAMS.  

 

Også siste periode har vært preget av arbeidet med å få avklart et felles 0-punkt basert 

på underlag fra 290920. Det har vært mye arbeid med å avstemme 

dokumentasjonsnivået på selvkost fra Consto og deres UEer, og Consto er nå i dialog 

med dem om å få dette detaljert ut og priset slik at Sykehusbygg er i stand til å gjøre en 

reell vurdering på omfang og prisnivå av 0-punktet. Det er en klar ambisjon å få lukket 

denne saken og landet 0-punkt med Consto i kommende periode, men det er gitt at 

Consto får presentert et revidert oppsett av priser til Sykehusbygg innen kort tid.  

 

Det har siden nyttår vært et mål å få oppdatert dRofus-database som 

prosjekteringsgruppen planlegger ut fra. Arbeidet har tatt tid og har lidd litt som følge av 

det overnevnte 0-punktsarbeidet. Prosjektet vil sannsynligvis gå over til revidert 

dRofus-database om Consto og Sykehusbygg blir enige om fremgangsmåte og kostnader. 

Det vil sikre at prosjektet hensyntar de avklaringer på behov for hovedsakelig teknikk 

(uttak for el, vvs og gass) som er gjort etter at detaljprosjekteringen startet i høst.  
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 Utstyr/ Inventar 

Status anskaffelser: 

 

Vaske- og steriliseringsutstyr 

Fremdrift i henhold til plan. Forventet kunngjøring av konkurranse på Mercell ila. mars 

2021, med tilbudsfrist satt til ultimo april. Leverandør planlegges å være avklart innen 

30.juni. Utstyr til endoskopivask og -tørk er besluttet tatt ut av anbudspakken, og vil bli 

direkteanskaffet på et senere tidspunkt. Anskaffelsen for øvrig skjer i samarbeid med 

Narvik-prosjektet. 

 

Analysehall 

Her vil det i løpet av uke 12 bli arrangert en dialogkonferanse med 3-4 leverandører av 

laboratorieautomasjon. Kravspesifikasjon vil deretter bli bearbeidet. Anskaffelsen skjer 

uavhengig av Narvik-prosjektet. 

 

Fastmontert utstyr til Operasjon og Intensiv 

Arbeidsmøter avholdt igjennom hele februar måned, med god fremdrift. Anskaffelsen 

ble i utgangspunktet tenkt kjørt samlet for Hammerfest og Narvik. Det er etter ønske fra 

FIN besluttet å kjøre disse anskaffelsene separat. 

 

Vannrenseanlegg for Dialyse 

Anbudspakken er besluttet tatt ut av innkjøpsplanen, og vil bli anskaffet av 

entreprenøren. Forespørsel med krav må uarbeides. 

 

Bildediagnostikk (CT, MR, røntgen) 

Oppstart av denne er satt til tidlig april. Prosjektdeltakere er ikke innkalt enda. 

 

Avtrekksbenker og Sikkerhetskabinetter 

Oppstart av denne pakken er planlagt til slutten av mars måned. Denne anskaffelsen vil 

ikke medføre betydelig medvirkning fra FIN Hammerfest. 

 

Innkjøpsplanen er for øvrig et levende dokument. Omfang kan bli endret endret når man 

starter opp anskaffelser. Innkjøpsplan viser oppstart og forventet milepæl signert 

kontrakt. 

 

Det er god fremdrift på kartlegging av gjenbruk av Med.tekn.utstyr. Vil bli implementert i 

dRofus og koordinert videre mot innkjøpsplan og Sykehusinnkjøp. 

 

Videre må sykehusets årlige investeringbudsjetter være samkjørt prosjektet. Det må 

etableres rutiner slik at utstyrsprosjektet blir orientert om anskaffelser som tas. 

 

Produktgodkjenninger av entreprenørs utstyr (Byggutstyr) er igangsatt.  
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Grensesnitt mellom Byggherreutstyr og Byggutstyr er det samme for alle arealer i NHS.  

 

Hvis en leietaker ønsker annet grensesnitt, må dette avklares, endringshåndteres og 

dRofus oppdateres. 

 

Anskaffelse av byggherreustyr i arealer til leietakere (Hammerfest Kommune, UiT og 

Sykehusapotek Nord) må avklares. 

 

Det leveres egen statusrapport hver måned fra Sykehusinnkjøp på anskaffelsene. 

 

 

 PROSJEKTSTYRING 

 Plan og fremdrift 

Status på framdriften er som i forrige periode. 

 

Detaljprosjekteringsplan følges på egen plan. Krevende at produksjonsplan, 

prosjekteringsplan, innkjøpsplan, byggherrebeslutningsplan, dokumentplan, ITB og 

beslutningsplan er i excel. Byggherren (og entreprenøren) vil på denne måten ikke 

kunne ta inn avhengigheter og fange opp kritiske avhengigheter planene imellom ved 

avvik. 

 

Planverktøyet til entreprenøren må forbedres. SB jobber med å få dette på plass. 

 

Fortløpende kvalitetssikring er krevende, men så langt er denne oversiktlig. 

 

Produksjonen på byggeplass ligger foran plan. Forventet revisjon av framdriften i januar 

uteblir i påvente av konsekvensene med innreiseforbud/ Covid 19 og jobbrotasjon av 

utenlandsk arbeidskraft. Det registreres avvik på porduksjonsplanen ift kontraktuell 

hovedframdriftsplan, uten at dette er meldt av Consto. 

 

 

 Kostnadssammendrag 

Prosessen med å integrere bilag som føres i FIN HF's regnskapsssystem (Agresso) med 

prosjektregnskapet (PIMS) fortsetter. Prosessen er tidligere gjennomført for Narvik 

prosjektet, NUN, hvor det overføres automatisk nye bilag hver natt. 

 

Det er i perioden gjennomført et arbeid knyttet til prognostisering av enkelte kostnader.  

Det foreligger en revidert ressursplan for prosjektets levetid. I tillegg er forventede 
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tillegg for FIN HF fordelt på Consto konto 1-8 for å sørge for tilstrekkelig 

sammenlikningsgrunnlag når endringer aksepteres. Det er også foretatt en prognose av 

utstyrskostnader basert på nåværende status i dRofus. I tillegg er prognose for 

forprosjekt satt lik bokført, da det ikke forventes ytterligere kostnader på denne fasen. 

FIN HF viderefakturerer bokførte kostnader til Hammerfest Kommune i påfølgende 

måned. 

 

Finnmarkssykehuset HF: 

Bokførte kostnader i perioden er 322 374 624 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 

for forprosjektfasen. 

 

Påløpte kostnader hittil er estimert til 355 609 689 kr inkl. mva, også inkludert 

forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og 

bokførte kostnader for desember som skal viderefaktureres til Hammerfest Kommune. 

 

Hammerfest Kommune: 

Bokførte kostnader i perioden er 44 277 325 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 

for forprosjektfasen. 

 

Påløpte kostnader hittil er estimert til 58 760 656 kr inkl. mva, også inkludert 

forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og 

bokførte kostnader i FIN HF’s regnskapssystem for januar som skal viderefaktureres fra 

Finnmarkssykehuset. 
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 Risiko- og mulighetsbilde 

Covid-19 og nye retningslinjer fra FHI vurderes fortløpende. Utenlandsk arbeidskraft vil 

bli økende for produksjonen på byggeplassen i 2021, noe som Con må tilrettelegge for. 

Manglende jobbrotasjon kan resultere til redusert produksjon. sistnevnte er uoversiktlig 

på lang sikt. 

 

 

 Dokumentstatus 

Det jobbes videre med å forbedre og utvikle felles dokumentleveranseplan. 

 

Dokumentleveranseplanen brukes ikke aktivt som verktøy hos entreprenøren.  

 

Dokumentene som legges inn etter hvert, er av god kvalitet. 
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 KUNST 
 

Kunstprosjektet har ikke hatt møter i påvente av å tilknytte seg kunstkurator. 

 

Utmykningsutvalget vil bli prioritert i neste periode. 

 

 

 ANNET 
 

Intet spesielt å rapportere 
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