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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2020/3834 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 20.04.2021 
 
 
Saksnummer 29/2021 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   27. april 2021 

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 
2021-2028 og innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, 
inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF 
 
Ingress: Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket for perioden 2021-
2028, foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko og innspill til økonomiske 
langtidsplan 2022-2025 til Helse Nord RHF, inkludert rullering av investeringsplan 2022-
2028.  

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2021-2028 til 
etterretning. 

2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er forverret, og ber administrerende 
direktør følge opp vedtatte løsningsstrategier, samt tilstrekkelige tiltak for drift i 
balanse innen styremøte i september 2021. 

3. Styret ber Helse Nord RHF om rammeøkning knyttet til: 
a. IKT-systemer og infrastruktur 
b. Informasjonssikkerhet  
c. Prosjektmidler i 2022 til å fortsette arbeidet med pasientsentrert 

helsetjenesteteam og innføring av MetaVisjon, totalt 3,7 mill.  
d. Kompensasjon for merkostnad knyttet til oppsigelse av 6 senger i Alta.  
e. Lønnsmidler til samisk barnelege 
f. Oppbygging av tilbudet til ruspasienter i Øst-Finnmark, 3,9 mill. 

4. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2022-2028: 
a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass for AW101 nye Hammerfest 

sykehus, utløsning av P(85) bør vurderes. 
b. Investeringsmidler til operasjonsstuer i Alta må inkluderes med 15 mill. i 

investeringsplanen i 2021. 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
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Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Bærekraftanalyse 2021 – 2028 med innspill til langsiktig plan, og innspill til rullering 

av investeringsplan 2022-2028 
3. Bærekraftsanalyse 2021-2028, detaljer 
4. Risikojusterte tiltaksplaner pr. klinikk 
5. Budsjettbrev 1-2020 Helse Nord RHF 
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Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 
2021-2028 og innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, 
inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF  
 
Saksbehandler:   Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 
Møtedato:   27. april 2021 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å vise Finnmarkssykehuset HF sin økonomiske bærekraft 
basert på kjente faktorer i perioden 2021 – 2028, samt komme med innspill til økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan 2022-2028.  
 
Oppdatert økonomisk bærekraftanalyse viser en økonomisk utfordring i langsiktig 
økonomisk bærekraft for Finnmarkssykehuset HF. Bærekraftsanalysen er forverret fra 
styresak 99/2020. Årsaken er en forverret resultatprognose for 2021, samt at 
tiltaksplanene for 2021 er revidert og risikojustert, og forventet gjennomføringsgrad for 
tiltakene er betydelig redusert. Likviditetsprognosen er bedre som følge av at 
lånefinansieringen for nye Hammerfest sykehus er oppdatert i henhold til innvilget 
lånefinansiering, men det er en betydelig risiko knyttet til likviditeten dersom 
driftsresultatet ikke bedres. 

2. Saksvurdering/analyse 
 
Bærekraftsanalyse 2021-2028 
Analysen er et estimat på den økonomiske utviklingen til foretaket basert på oppdaterte 
premisser fra Helse Nord RHF, reviderte tiltaksplaner og oppdatert lånefinansiering for 
nye Hammerfest sykehus. Det er ingen vesentlige endringer i premissene sammenlignet 
med bærekraftsanalysen i styresak 99/2020 Budsjett 2021, bortsett fra resultat-
prognosen som viser et resultatavvik på -114 mill. mot -63 mill. ved inngangen til 2021. 
 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF står ovenfor et betydelig 
omstillingsbehov i perioden 2021-2028. Omstillingsevnen er usikker på grunn av covid-
19. I resultatprognosen er det tatt høyde for at covid-19 kostnader kompenseres fram til 
juli 2021. Følgende er lagt til grunn for ny bærekraftsanalyse: 
 

- I bærekraftsanslysen justeres resultatprognosen for 2021 basert på februar 2021. 
- Risikojustering av tiltaksplaner basert resultater pr. februar 2021.  
- Langsiktig lån for nye Hammerfest sykehus er oppdatert og lagt inn med 2,280 

mrd.  
- Rentesats lån etter 2017 er redusert fra 3,5% til 3,0% 
- IKT-kostnader øker med 25 mill. i perioden 2022-2028 
- Endringer i driftsbudsjettene er lagt inn i bærekraftsanalysen 
- Internt overskuddskrav opprettholdes, jfr. styresak 33/2017. 
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Med utgangspunkt i resultat pr. februar 2021 er tiltaksplanene revidert, og effekten er 
justert. Tiltaksplanene omfatter tiltak for 116 mill. og ble i styresak 99/2020 
risikovurdert i til 74 mill. Klinikkene har i mars/april risikovurdert og revidert sine 
tiltaksplaner. Risikoen i tiltaksplanene er høy, og tiltakene er risikovurdert til å gi effekt 
på 60 mill. som gir en gjennomføringsgrad på 52% av opprinnelige tiltak på 116 mill.  
 
Den økonomiske utfordringen i kjernevirksomheten er stor. Revidert tiltaksplan viser at 
flere av tiltakene vil gjennomføres med økonomisk effekt, men flere av de større tiltakene 
knyttes det stor risiko til. Pr. februar var det gjennomført tiltak på 6,3 mill.  
 
Bærekraftsanalyse ved investeringskostnad nye Hammerfest sykehus p(85)  
2,588 mrd.  
I bærekraftsanalysen for P(85)legges følgende til grunn: 

• Resultatprognose -90 mill., og et resultatavvik på -114 mill. i 2021  
• IKT-kostnader øker med 25 mill. i perioden fram til 2028 
• Tiltaksplanen for 2021 er risikojustert til 60 mill.  
• Investeringskostnad på P(85) legges til grunn, 2,808 mrd. Hvorav; 

o Arealer til nye Hammerfest sykehus 2,588 mrd. 
o Arealer til UiT 200 mill.  
o Arealer til SANO 20 mill. 

 

 
 
Analysen viser at dersom Finnmarkssykehuset HF får et negativt avvik fra resultatkrav på 
-114 mill. og får effekter av tiltaksplanen på 60 mill. så vil uløst omstillingsutfordring være 
minus 54 mill. i 2021. Omstillingsutfordringen øker i 2022 til 74 mill. som følge av økte 
krav til renhold, informasjonssikkerhet og oppsigelse av 6 senger i Alta. 
 
I 2025 øker avskrivningskostnadene med 89 mill. og rentekostnader med 50 mill. Totalt 
139 mill. sammenlignet med året før. Dette finansieres med  
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sum driftsinntekter 2 384 2 338 2 343 2 350 2 398 2 395 2 393 2 391

Ass. Medfag.sjef (under rekruttering) 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 2 200,6      2 169,5       2 173,6      2 176,1      2 168,7      2 171,3      2 173,9      2 173,9      

Sum avskrivninger 138 140 145 147 240 237 235 233

Netto rente 35 38 38 38 98 93 89 85

Totale kostnader 2 374 2 348 2 357 2 362 2 507 2 502 2 499 2 491

Prognose, avvik 2021 før tiltak -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

 Estimert økonomisk resultat -90 -110 -114 -111 -209 -207 -206 -201

Resultatkrav HN 24 24 24 24 5 5 5 5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak -114 -134 -138 -135 -214 -212 -211 -206

Tiltaksplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstill ing styresak HN 

139/2019 38 38 38 38

Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt 5 5 5 5

Tiltaksplan 2021, risikojustert 48 48 48 48 48 48 48 48

Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler) 3 3 3 3 3 3 3 3

Pasientreisekostnader (inkl. digitale konsultasjoner) 6 6 6 6 6 6 6 6

Administrasjon 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum effekter tiltaksplan 60 60 60 60 103 103 103 103

Uløst omstilling (gir minus) -54 -74 -78 -75 -111 -109 -108 -103
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• Kapitalkompensasjon på    50 mill.  
• Redusert overskuddskrav fra eier på  19 mill.  
• Avsatt internt overskuddskrav   20 mill. jfr. styresak 33/2017.   

Totalt       89 mill.  
 
De resterende 50 mill. må finansieres ved gevinstrealisering i nytt sykehus, samt drift i 
balanse i kjernevirksomheten. I bærekraftsanalysen ligger justerte tiltak til grunn for 
uløst omstilling. 
 

 
 
Klinikkenes tiltaksplaner 
Klinikkene har revidert tiltaksplanene og redusert effekten av tiltakene fra 60 mill. til 48 
mill. Klinikk Alta, Service, drift og eiendom (SDE) og Sámi Klinihkka vurderer at det er 
mindre risiko knyttet til gjennomføringen enn tidligere, mens klinikk Hammerfest og 
Kirkenes vurderer risikoen knyttet til gjennomføring høyere enn tidligere. 
 
Omstillingsutfordring etter gjennomføring av tiltak på 60 mill. er som følger: 
 

 
 
Nye tiltak fra 2025-2028 
Gevinstrealisering knyttet til kurveprosjektet er risikovurdert og beregnet på nytt. I 
prosjektet var det lagt til grunn en rekke kvalitative gevinster som ikke lar seg beregne. 
Dermed er gevinstrealiseringen knyttet til kurve (MetaVisjon) redusert fra 29 mill. til 5 
mill. i 2025.  
 
Driftsbesparelse i nye Hammerfest sykehus er beregnet og styrevedtatt til 38 mill.  
OU-prosjektet for nye Hammerfest sykehus vil utarbeide ytterligere tiltak knyttet til 
samdrift av arealer. Tiltakene som ligger i planen er utarbeidet av delprosjektgruppene og 
vil i den videre prosessen kvalitetssikres og plan for implementering vil utarbeides. 

 

Tiltaksplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstill ing styresak HN 

139/2019 38 38 38 38

Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt 5 5 5 5

Tiltaksplan 2021, risikojustert 48 48 48 48 48 48 48 48

Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler) 3 3 3 3 3 3 3 3

Pasientreisekostnader (inkl. digitale konsultasjoner) 6 6 6 6 6 6 6 6

Administrasjon 3 0 0 0 0 0 0 0

Sum effekter tiltaksplan 60 57 57 57 100 100 100 100

Prognose

avvik

ADMINISTRASJONEN 26 341 744         

KLINIKK HAMMERFEST 33 092 620-         

KLINIKK KIRKENES 43 050 055-         

SÀMI KLINIHKKA 107 386               

PREHOSPITAL KLINIKK 14 498 585-         

KLINIKK ALTA 638 368               

KLINIKK SERVICE, DRIFT OG EIENDOM 9 602 386           

Sum 53 951 376-         
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Til grunn for økonomisk bærekraft ligger langsiktig strategi vedtatt i styresak 
69/2019 og 99/2020. Hovedpunktene er; 
• Aktiviteten skal være i henhold til plan. 
• Nærværsarbeid med fokus på å redusere sykefravær til under 7,5% . 
• Rekruttering og stabilisering. Nye tiltak er etablert i en handlingsplan som følges opp. 

Antall utdanningsstillinger økes i perioden 2021-2023 fra 9 til 15 
spesialsykepleierstillinger.  

• Reduksjon av overtid og innleie er det viktigste satsningsområdet til foretaket. 
Ressursteamet som ble etablert i 2020 jobber målrettet med tiltakene, og i 2021 
styrkes støttefunksjonen til klinikkene med bemanningsrådgiver.  Alle 
bemanningsplaner og turnuser skal ligge i GAT. 

• Reduksjon i pasientreisekostnader er sentralt ved at nye og desentraliserte tilbud 
etableres.  

• Innkjøp 2023, har også i 2020/2021 fokusert på økt bruk at innkjøpssystemet for å 
dokumentere bruk av avtaler, samt oppfølging av innkjøp av dyre legemidler som gir 
betydelige økonomiske gevinster.  

 
Flere av hovedstrategiene er påvirket av covid-19 situasjonen, men strategiene har 
fortsatt fokus ved at handlingsplaner følges opp. 
 
Likviditet 
Likviditeten har vært anstrengt de siste årene.  I 2020 ble det innvilget økt langsiktig lån 
til nye Kirkenes sykehus, og driftskredittrammen ble redusert med 180 mill. til 270 mill.  
 
Forutsetning for likviditetsprognosen for 2021: 

• Resultatprognose -90 mill. i 2021, +24 mill.  i 2022-2028. 
• Planlagt salg av eiendom (boliger i Hammerfest og i Lakselv) er økt til 87 mill. i 

2021. 9 mill. i 2023. 
• Prosjektkostnad nye Hammerfest sykehus ligger inne med P(85) 2,808 mrd.  
• Langsiktig lån nye Hammerfest sykehus i henhold til lånetilsagn 2,280 mrd. 
• Forventet salg av gamle Hammerfest sykehus i 2025 er lagt inn tilsvarende takst.  
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Oversikten viser at likviditeten vil være utfordret i 2023-2024 basert på at 
prosjektkostnaden for nye Hammerfest sykehus blir tilsvarende P(85).  
 
Innspill til Helse Nord RHF – økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering 
av investeringsplan 2022-2028 
 
Det gis følgende innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025: 
 

 
 
Det gis følgende innspill til rullering av investeringsplan 2021-2027: 
 
Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus 
Det bør vurderes å iverksette et prosjekteringsarbeid knyttet til etablering av 
helikopterlandingsplass på nye Hammerfest sykehus for AW101. Prosjektet finansieres 
ved å utløse P(85). 
 
Operasjonsstuer Alta 
Finnmarkssykehuset har fått i oppdrag å utvide med 2 operasjonsstuer i Alta. Det er 
bevilget 15 mill. til tiltaket. Investeringsbudsjettet må oppdateres med 15 mill. i 2021. 
 
Nye Hammerfest sykehus 
Investeringsrammen er disponert i henhold til foreliggende fremdriftsplan for prosjektet. 

Investeringsplanen foreligger slik; 

 

 
 

Oppsummerte innspill fra Finnmarkssykehuset

2022 2023 2024

IKT-systemer og sikkerhet (økte IKT-kostnader 2800 5200 7200

Kompensert tap Alta, oppsigelse 6 senger 4800 4800 4800

Informasjonssikkerhet (2 stillinger innen -23) 900 1800

Den gyldne regel, rustilbud Øst-Finnmark 3900 3900 3900

Samisk barnelege 1500 1500 1500

ABIJOK 4 stillinger 1250 2500 2500

Innføring Metavisjon(prosjekt) 2700

ABIJOK 4 stillinger 1250 2500 2500

Finnmarksmodellen 100% nevrolog, 100% 

reumatolog, 50% psykiatri 2700 4500 4500

systemforvaltning Metavisjon (2 stillinger 

innen -23) 700 1400 1400

Endrede renholdsrutiner 7000 7000 7000

Øke døgnplasser PHV Alta 4500

Sum innspill 26 700          29 900          28 100          

2 020            2021 2022 2023 2024

investert pr. 280 000        713 961           760 806          499 001       217 275         
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Dette betyr at rammen for 2021 kan reduseres med 10 mill., mens rammen for 2022 må 

økes med 260 mill. 2023 og 2024 kan reduseres med henholdsvis 100 og 24 mill.  

3. Risikovurdering 
Bærekraftsanalysen er estimater på den økonomiske utviklingen gitt kjente 
forutsetninger. Dette er forutsetninger som inneholder risiko. De største 
usikkerhetsmomenter knyttet til økonomisk bærekraftsanalyse er: 
 
• Investeringer 

Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko 
knyttet til store byggeprosjekter. Det er risiko knyttet til de estimerte bygge 
kostnadene/anbudsestimatene, og uforutsette problemstillinger/hendelser underveis i 
byggeprosjektet kan skje. Foretakets økonomiske bæreevne påvirkes raskt og er 
sensitiv for relativt små prosentvise endringer i investeringskostnadene på grunn av 
høy investeringsgrad i byggeprosjekter.  
 
Prosjektet har vært gjennom en grundig evaluering og usikkerhetsanalyse. Kontrakten 
med entreprenør er en totalentreprise med fast pris. Finnmarkssykehuset HF har ikke 
økonomisk bæreevne til å håndtere økte prosjektkostnader. 
 

• Gjennomføring av tiltaksplaner 
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at tiltaksplanene må gjennomføres for å 
oppnå sunn økonomisk drift. Prosedyren knyttet til budsjettprosessen ble endret i 
2019, noe som skal bidra til at tiltaksplaner for neste budsjettår er utarbeidet på et 
tidligere tidspunkt og gir lavere gjennomføringsrisiko. Det er gjennomført 
risikovurdering og justering av tiltaksplaner, og som følge av pandemien er det høyere 
risiko knyttet til gjennomføringsevnen. Tiltaksplaner på 60 mill. er ikke tilstrekkelig for 
økonomi i balanse, og foretaket vil ved årsskiftet ha en uløst omstilling på -53 mill. uten 
nye tiltak.  
 

• Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig av langsiktige lån for å kunne gjennomføre investeringene. 
Renten er relativt lav, og sannsynligheten for at renten vil øke er større enn at de 
forblir på dagens nivå. Finnmarkssykehuset HF har fastrente på etablert gjeld. Risikoen 
er knyttet til langsiktig lån for nye Hammerfest sykehus. Det er i senarioene brukt en 
rente som er satt av Helse Nord RHF. Dette er lagt inn en relativt høy rente på nye lån i 
bærekraftsanslysen, dermed er risikoen lav. En liten endring i rentenivå vil imidlertid 
gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket, hvis rentenivået kommer 
over 3,0% på nye lån.   
 

• Salg av boligmasse  
Foretaket skal selge bygningsmasse i Lakselv og Hammerfest. Det er vanskelig å 
estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført verdi i 
regnskapet. Basert på erfaring er det liten risiko for at salgssummen er lavere enn 
balanseført verdi. Dette vil imidlertid kunne være enkelthendelser som ikke påvirker 
driften og kun påvirker resultatregnskapet det året eventuelt tapsføring kommer, men 
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vi velger å omtale dette, slik at styret er klar over denne risikoen. I 2021 er det tatt 
høyde for salg på 87 mill. Bygningsmasse for 60 mill. er allerede solgt, og risikoen 
knyttet til de resterende 27 mill. er middels. 
 

• Førstevalget for Finnmarks befolkning 
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg og større informasjonsflyt til pasienten vil øke 
risikoen for at pasienter velger behandling utenfor Finnmark og Helse Nord. Nye 
forespeilede inntektsmodeller med fokus på at midlene skal følge pasientstrømmen 
medfører at det er viktig at foretaket er og forblir førstevalget til Finnmarks befolkning.  
I denne analysen legges til grunn at Finnmarkssykehuset HF opprettholder dagens 
aktivitetsnivå. 

4. Budsjett/finansiering 
Denne saken trenger ikke økonomisk finansiering. 

5. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 19. april 2020, og i FAMU 
samme dato. 

6. Direktørens vurdering  
Bærekraftsanalysen pr. april 2021 viser en større uløst omstillingsutfordring 
sammenlignet med bærekraftsanalysen i styresak 99/2020 Budsjett 2021. Prognosen for 
2021 er betydelig forverret sammenlignet med inngangsfarten til 2021. Det er utarbeidet 
økonomiske tiltak på 116 mill. som er risikojustert til 60 mill. Den pågående korona 
pandemien gjør at det er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i 2021. 
Den økonomiske utviklingen er alvorlig, og det vil iverksettes et arbeid for å erstatte tiltak 
som har høy gjennomføringsrisiko eller ikke kan gjennomføres. Hovedfokus skal fortsatt 
være på de vedtatte løsningsstrategiene i styresak 99/2020 Budsjett 2021. Det 
iverksettes et arbeid med prioriteringer i budsjett 2022 som legges frem for styret i 
september 2021. Det legges vekt på effektiv drift for å ta igjen etterslep og å sørge for at 
Finnmarkssykehuset HF har et høyt aktivitetsnivå.  
 
 
Vedlegg: 

 
1. Bærekraftanalyse 2021 – 2028 med innspill til langsiktig plan, og innspill til 

rullering av investeringsplan 2022-2028 
2. Bærekraftsanalyse 2021-2028, detaljer 
3. Risikojusterte tiltaksplaner pr. klinikk 
4. Budsjettbrev 1-2020 Helse Nord RHF 
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1 Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert tiltaksplan, økonomisk bærekraftsanalyse, 
kontantstrøm og lånebehov for perioden 2022-2025. Endringer i rammebetingelsene 
som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 1 2021, samt kjente endringer i driften er 
hensyntatt. Resultat pr. februar 2021 ligger til grunn for bærekraftsanalysen. Oppdatert 
bærekraftsanalyse styrebehandles av styret i Finnmarkssykehuset HF 28. april 2021. 
Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket 
herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, kontantstrøm og lånebehov. 
Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko.   

2 Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2021–2028 
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som er planlagt i foretaket. 
Prosjekt nye Hammerfest sykehus ligger i investeringsplanen med en 
investeringsramme P(50). P(50) er Finnmarkssykehuset HF sin investeringsramme 
inkludert usikkerhetsmargin. Investeringsrammen for UiT-arealene ligger inne med 200 
mill. Rammen til SANO på 20 mill. ligger inne i investeringsplanen til SANO. 
 

 
 
*Investeringene for byggeprosjektenes nåværende P50 som ligger i denne investeringsplanen. 

 
Investeringsplanen er oppdatert i tråd med Helse Nord RHF sitt budsjettbrev 1 2021.  
 
2 operasjonsstuer klinikk Alta 
Oppdraget om å bygge 2 operasjonsstuer i Alta er lagt inn i planen. Dette må oppdateres 
i Helse Nord sin investeringsplan.  
 
Helikopterlandingsplass Kirkenes 
Helikopterlandingsplass Kirkenes ligger inne med 20 mill. i 2025. Prosjektkostnaden tar 
høyde for at dagens helikopter skal lande ved sykehuset i Kirkenes. 

3 Forutsetninger i bærekraftsanalysen april 2021 
Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 1 
2021 fra Helse Nord. De viktigste økonomiske planpremisser for analysen er følgende: 

INVESTERINGSPLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt

Tiltak sykehusbygg 15

Nye Kirkenes sykehus overskridelse 257 288

Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 20

Hammerfest nye sykehus 150 723 500 602 241 2 326

UiT arealer 50 100 50 200

Økte rammer MTU Covid19 18

Økte rammer PC Covid19 3

HF styrets disposisjon 40 45 45 45 45 50 50 50 45

2 operasjonsstuer Alta 15

Sum investeringer 482,7 833,0 645,0 697,0 286,0 70,0 50,0 50,0 45,0



 

 

4 
 

Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres i juni 2021. 
Endringer i kvalitetsbasert finansiering er ikke hensyntatt. Rentekostnad nye Hammerfest 
sykehus er endret til 3,0%. 
 
De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen av budsjett i desember 2020 
er følgende: 
 
• Forventet effektiviseringskrav på 0,5 prosentpoeng, jfr. avbyråkratiseringsreformen 

videreføres.  
• Driftstilskudd til nye Hammerfest sykehus de første 4 årene på 40 mill. er tatt inn i 

bærekraftsanalysen fra 2025. Aktivitetsinntekt er redusert tilsvarende. 
• Renter langsiktig lån nye Hammerfest sykehus redusert med 0,5%-poeng, til 3%. 
• Prognose 2021 er på -114 mill. før tiltak er gjennomført.  
• Tiltaksplanene er risikovurdert og justert ned til 60 mill.  
• Bærekraftsanalysen er justert med kjente endringer; 

o 6 senger er sagt opp av kommunen, klinikk Alta, virkningsdato fra 1.1.2022 
o Økte stillinger  

▪ Samisk barnelege  
▪ Ass. Medisinsk fagsjef 
▪ Informasjonssikkerhetsstillinger 2 innen 2023 
▪ Systemforvaltere MetaVisjon 2 innen 2023. 
▪ Stabsstilling Kirkenes, midlertidig ut 2022 
▪ Renhold 12 stillinger, ½ års effekt i 2021. 

o Etablering av dialyse i Kautokeino (2022) øker med ytterligere en dialyse i 
2023 

• Langsiktig investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF 2021 – 2028. 
o 2 operasjonsstuer i Alta 

• Lånefinansiering, 2,280 mill. for nye Hammerfest sykehus inkl. UiT og SANO 
• Det er ikke tatt høyde for økte driftskostnader ved 2 ekstra operasjonsstuer i Alta. 
• Det er ikke tatt høyde for kostnader knyttet til tilstandsvurdering av 

ambulansestasjoner. 
 

3.1 Bærekraftsanalyse 
Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på forutsetningene 
innledningsvis.  
 
Under vises resultatkravet fra Helse Nord RHF for perioden 2021 til 2028.  Styret i 
Finnmarkssykehuset HF har i styresak 33/2017 Investering og bærekraftsanalyse for 
2017-2025, vedtatt et høyere resultatkrav i perioden 2019-2023 for å bygge opp 
reserver til fremtidige investeringer.  
 

 
 

Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Resultatkrav fra Helse Nord 24 24 24 24 24 24 24 5 5 5 5

Resultatkrav styresak 33/2017 24 32 34 39 44 44 44 5 5 5 5
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Inngangsfarten til 2021 ble noe bedre enn prognosen, avvik ble -56 mill. mot prognosen 
på -63 mill. Resultatprognosen basert på resultat pr. februar 2021 vurderes å bli -114 
mill. Med tiltaksgjennomføring på 60 mill. er uløst omstilling -54 mill.  
 
Til grunn for uløst omstilling ligger en vurdering av tiltaksgjennomføringen. Pr. februar 
er det gjennomført 6,3 mill. i tiltak. Det er usikkerhet knyttet til tiltaksgjennomføringen 
utover året på grunn av situasjonen med covid-19. Klinikkene har risikovurdert 
tiltaksplanene, og tiltakene er justert til å gi effekt på 60 mill. i 2021.  
 
Basert på prognosen for 2021, oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF, og 
risikovurderte tiltak er bærekraften endret i forhold til styresak 99/2020 Budsjett 2020. 
Endringer som påvirker bærekraften er: 
 
• Prognose 2021 anslås med uløst omstillingsutfordring på -54 mill. etter gjennomførte 

tiltak på 60 mill. 
• Økte stillinger samisk barnelege, ass. Medisinsk fagsjef, informasjonssikkerhets-

stillinger, systemforvalter MetaVisjon, stabsstilling Kirkenes. 
• Økt renhold pga. pandemi og 24/7 utreisevask 12 stillinger  
• 6 senger er sagt opp av kommunen i klinikk Alta, virkningsdato fra 1.1.2022 
• IKT-kostnader anslås å øke med ca. 3 mill. årlig i perioden 2022-2028, totalt ca 25 

mill. basert på langtidsbudsjett fra HN IKT. 
 

Gjennomføring av tiltaksplaner påvirker bærekraften. Finnmarkssykehuset HF har 
utarbeidet tiltak for 115 mill., disse ble i styresak 99/2020 budsjett 2020 inkl. 
investeringsplan 2020-2027 risikovurdert til 73 mill. Pr. februar 2021 er 6,3 mill. av 
tiltakene gjennomført.  
 
Klinikkene har gjennomført en risikovurdering av tiltaksplanene, og risikojustert 
tiltakene til 60 mill. Pasientreisekostnadene er ikke redusert i hht. planen hovedsakelig 
på grunn av at arbeidet med å snu pasientstrømmen fra UNN til Finnmark foreløpig ikke 
har hatt effekt.  
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Bærekraftsanalysen viser at foretaket vil ha en uløst omstilling på -54 mill. i 2021 
forutsatt at tiltaksgjennomføringen blir på 60 mill. I bærekraftsanalysen ligger det inne 
en prognose på resultatavvik, før gjennomførte tiltak, på -114 mill. Prognosen for 
resultatavvik i 2021 er  på -54 mill. etter gjennomførte tiltak.  
 
Bærekraften svekkes ytterligere i perioden 2022-2028 sammenlignet med desember 
2020, noe som i all hovedsak knytter seg til:  
 
• Økte IKT-kostnader sammenlignet med styresak 99/2020 
• Manglende effekt av tiltak, hovedsakelig knyttet til aktivitet, innleie og overtid 
• Tiltak knyttet til gevinstrealisering MetaVisjon er justert ned fra 29 mill. til 5 mill. fra 

2025 
• Økte driftskostnader  

o Avtale om 6 senger i Alta 
o Økte stillinger (informasjonssikkerhet, renhold, medisinskfaglig 

rådgivning)  
• Etablering av dialyse satellitter 
• Fortsatt høy pasientstrøm til UNN  
 
I bærekraftsanalysen er det nå tatt inn driftskompensasjon på 40 mill. ved innflytting i 
nytt sykehus, aktivitetsbaserte inntekter er tilsvarende redusert  
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sum driftsinntekter 2 384 2 338 2 343 2 350 2 398 2 395 2 393 2 391

Ass. Medfag.sjef (under rekruttering) 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 2 200,6      2 169,5       2 173,6      2 176,1      2 168,7      2 171,3      2 173,9      2 173,9      

Sum avskrivninger 138 140 145 147 240 237 235 233

Netto rente 35 39 39 39 99 94 90 86

Totale kostnader 2 374 2 349 2 357 2 362 2 508 2 503 2 499 2 492

Prognose, avvik 2021 før tiltak -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

 Estimert økonomisk resultat -90 -111 -114 -112 -210 -207 -206 -201

Resultatkrav HN 24 24 24 24 5 5 5 5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak -114 -135 -138 -136 -215 -212 -211 -206

Tiltaksplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstill ing styresak HN 

139/2019 38 38 38 38

Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt 5 5 5 5

Tiltaksplan 2021, risikojustert 48 48 48 48 48 48 48 48

Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler) 3 3 3 3 3 3 3 3

Pasientreisekostnader (inkl. digitale konsultasjoner) 6 6 6 6 6 6 6 6

Administrasjon 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum effekter tiltaksplan 60 60 60 60 103 103 103 103

Uløst omstilling (gir minus) -54 -75 -78 -76 -112 -109 -108 -103
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3.2 Uløst omstilling april 2021 sammenlignet med desember 2020 

3.2.1 April 2021 
Prognosen for resultatavvik 2021 er pr. februar -114 mill. målt mot resultatkrav på +24 
mill. Dette er en endring fra prognosen for resultatavvik som var satt til -63 mill. i 
desember 2020.  
 

 
 

Grafen ovenfor viser at omstillingsutfordringen er betydelig, og høyere enn det som ble 
fremlagt i styresak 99/2020 budsjett 2021, jfr. kapitel 3.2.2. Hovedårsaken er et 
betydelig budsjettunderskudd pr. februar, og dermed en betydelig forverret prognose 
for 2021, samt høyere risiko knyttet til gjennomføringseffekt av tiltaksplanene. 
Finnmarkssykehuset HF har ikke tilstrekkelige tiltak når prognosen er -114 mill. og 
tiltakene forventer å gi økonomisk effekt på 60 mill. Uløst omstilling i 2021 er 54 mill. 

3.2.2 Desember 2020 
Grafen nedenfor viser omstillingsutfordring pr. desember 2020. Resultatavviket var 
prognostisert til -63 mill. og risikovurderte tiltaksplaner var på 74 mill. Økonomiske 
tiltak var høyere enn resultatavviket pr. desember 2020. Resultatavviket ved utgangen 
av 2020 var -56 mill., mens prognosen for resultatavvik 2021 er betydelig forverret. 
Risikojustert tiltaksplan lå inne med 71 mill. i perioden 2022-2027, og er nå risikojustert 
til 60 mill. Fra 2025 var den uløste utfordringen negativ med hhv. 35, 32 og 30 mill.   
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Hovedårsaken til forverring i økonomien skyldes at resultatprognosen er forverret for 
2021 enn forutsatt i bærekraftsanalysen i desember 2020. Dette skyldes i all hovedsak 
økte kostnader i driften.   

4 Behov for kapitaltilførsel og bruk av driftskreditt 
Økte investeringer gir et økt behov for kapitaltilførsel i form av langsiktig lån frem mot 
2028. Lånebehovet presenteres i figuren under.  
 

 
 
Foretaket har fått innvilget 2,280 mrd. i lån til nye Hammerfest sykehus. Foretaket har 
driftskreditt på 270 mill.  
 
Estimert utvikling i bruk av driftskreditten vises i figuren under. I prognosen legges det 
til grunn en uløst omstilling på -54 mill. i 2021. 
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Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn kapital på salg av eiendom (boliger i 
Hammerfest og i Lakselv) som forventes å gi en likviditetstilførsel på 87 mill. i 2021 og 9 
mill. i 2023, basert på forventet salgstidspunkt av bygningsmasse.  Det er lagt inn 
utbetaling av lån til nye Hammerfest sykehus i tråd med innvilget lån fra Helse Nord 
RHF. I tillegg ligger et forventet salg av gamle Hammerfest sykehus inne i analysen i 
2025. Salgsverdien er lagt inn tilsvarende takst på 61 mill. Likviditetsprognosen viser at 
foretaket har en likviditetsutfordring i 2022 til og med 2025.  
 
Dersom det overforbruket fortsetter vil likviditeten utfordres tilsvarende overforbruket. 
Nedenfor vises likviditetsutfordringen, dersom uløst omstilling i 2022-2028 blir likt 
prognosen for perioden: 
 

 

5 Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft 
I styresak 99/2020 Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028 ble 
tiltaksplanene for klinikkene vedtatt. Disse tiltakene utgjorde 115 mill. men ble 
risikojustert til 74 mill. for 2021.  Klinikkenes tiltaksplaner bygger opp under at 
budsjetter i kjernevirksomheten skal overholdes. I denne saken har klinikkene 
risikovurdert tiltaksplanene, og effekten en nedjustert til 60 mill. for 2021. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har vedtatt å øke overskuddskravet fra 2019 utover 
kravet fra Helse Nord RHF, jfr. Styresak 33/2017. I perioden 2019 til 2023 øker 
Finnmarkssykehuset HF overskuddskravet opp til 20 mill. kr. Årsaken til økt 
overskuddskrav er å kunne møte de økte kapitalkostnadene når byggeprosjektene er 
ferdigstilt. Dette er midler som ikke er utdelt i driften, og dermed ikke krever 
effektivisering utover det kravet som allerede i dag ligger i tiltaksplanen. 
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5.1 Løsningsstrategi for økonomisk bærekraft 
Styret vedtok i styresak 69/2019 og 99/2020 en løsningsstrategi basert på 
utfordringene knyttet til aktivitet, overtid og innleie. Finnmarkssykehuset HF sin 
langsiktige strategi for å oppnå økonomisk bærekraft er: 
• Øke aktiviteten slik at aktiviteten gjennomføres i hht. planlagt aktivitet. 
• Nærværsarbeid med fokus på å redusere sykefravær til under 7,5%  
• Rekruttering og stabilisering er et satsningsområde for foretaket, og nye tiltak er 

etablert i en handlingsplan som følges opp. Konkrete tiltak for rekruttering og 
stabilisering: 

o Antall utdanningsstillinger er økt med 2 til 11, og øker til 15 i 2023 
o 4 LIS2 stillinger innenfor Psykisk helsevern og rus er tilført 
o 1 psykologspesialist tilført i Alta.  
o Ansatt Kardiolog og Barnelege i Karasjok.  
o Innleiebudsjettet (Byrå) er styrket i hht. planlagt innleie i 2021. 
o Ressursteamet for rekruttering jobber strukturert. 

• Reduksjon av overtid og innleie er det viktigste satsningsområdet til foretaket. 
Tiltakene nevnt ovenfor bygger opp under dette tiltaket, og følges opp månedlig. 
Ressursteamet er aktivt, med deltakere fra hver klinikk. Det er ansatt 
bemanningsrådgiver som vil bistå klinikkene, oppstart1 juni. 

• Reduksjon i pasientreisekostnader er sentralt ved at nye og desentraliserte tilbud 
etableres. Tilbudet i Alta er utvidet, og strukturert oppfølging av pasientstrømmer 
er under etablering. 

• Innkjøp 2023, har særlig fokus på bruk av rammeavtaler, dokumentere bruk av 
avtaler, samt oppfølging av innkjøp av dyre legemidler som gir betydelige 
økonomiske gevinster.  

 
Løsningsstrategien utviklet i 2019 ble utvidet med ytterligere tiltak for 2021 som 
underbygger denne strategien. 

5.2 Klinikkenes risikovurdering av tiltaksplaner 
Klinikkene har risikovurdert sine tiltaksplaner, jfr. vedlegg 3 risikovurderte tiltak. 
Tiltaksplanene utgjorde 115,5 mill. i styresak 99/2020. Service, drift og eiendom har 
identifisert ytterligere tiltak på 1,0 mill. som erstatning for et tiltak på 0,5 mill. som 
utgår. Dermed er tiltaksplanen på 116 mill. Risikovurderingen i styresak 99/2020 viste 
risikojustert plan på 74 mill.  
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Ny risikovurdering er gjort pr. februar. 

 
 
Risikovurderingen viser at tiltaksplanen er ytterligere justert ned, dvs. risikoen for 
gjennomføring er høyere enn i desember. Pr. februar er tiltaksplanene justert ned til 
60,1 mill.  
 
Det er klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes som har den største utfordringen, men 
også laveste forventede gjennomføring av tiltaksplaner: 
 

 
 
Klinikkene forventer en gjennomføringsgrad på totalt 52% av planlagte tiltak på 116 
mill. Dette er lavere enn vurderingen som ble gjort i desember 2020, da det var beregnet 
effekt på 63%. Oversikten viser at Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes forventer 
under 50% gjennomføring av tiltak, med henholdsvis 45% og 44% gjennomføringsgrad. 
 

5.3 Resultatprognose 2021, klinikker 
Klinikkenes tiltaksplaner skal gjenspeile utfordringsbildet til klinikkene. Pr. februar er 
resultatprognosen oppdatert, og følgende er lagt til grunn: 

- Prognosen er korrigert for covid-19 kostnader. 
- Aktiviteten forutsettes å være i hht. budsjett fra juli – desember 2021. 
- Kostnader knyttet til covid-19 reduseres tilnærmet 0 fra juli- desember 2021. 
- Tiltaksplaner i pkt 5.2 er hensyntatt i prognosen 

 

Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke

Sannsynlighet 

for 

gjennomføring Tiltak 2021

Effekt av 

risikovurderte 

tiltak pr. februar 

2021

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 16 820                   16 820               

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,8 20 376                   16 301               

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,5 38 083                   19 042               

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 39 840                   7 968                 

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 900                        -                     

116 019                 60 130               

Klinikk

Tiltaksplan 

2021

Effekt av risiko-

vurderte tiltak 2021

Forventet %-vis 

gjennomføring 

pr. februar

Forventet %-vis 

gjennomføring 

pr. desember 

2020 Endring

Klinikk Hammerfest 41 397             18 709                   45 % 67 % -22 %

Klinikk Kirkenes 30 960             13 482                   44 % 53 % -10 %

Sami Klinihhka 1 270               685                        54 % 50 % 4 %

Prehospitale tjenester 4 900               3 570                     73 % 85 % -12 %

Klinikk Alta 11 002             6 830                     62 % 62 % 0 %

Service, drift og eiendom 5 690               4 522                     79 % 77 % 2 %

Admininistrasjon 2 512               2 512                     100 % 100 % 0 %

pasientreiser 12 288             6 821                     56 % 62 % -7 %

Dyre legemidler 6 000               3 000                     50 % 50 % 0 %

Totalt 116 019            60 130                   0,52 0,63 -0,11
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Korrigert for tiltaksgjennomføring på 60 mill. er prognosen på 29,9 mill. i 2021. Det vil si 
en uløst utfordring på 53,9 mill. Det er en usikkerhet knyttet til avviket for service, drift 
og eiendom (SDE). Dersom SDE iverksetter alle bygningsmessige tiltak som er planlagt i 
2021 vil resultatavviket bli tilsvarende dårligere. 
 
Oppsummert er det 56 mill. av planlagte tiltak på 116 mill. som ikke gjennomføres. Dette 
tilsvarer tilnærmet fullt ut uløst omstilling i 2021. 

6 Innspill til rullering av plan 
Helse Nord RHFs vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøtet i Helse 
Nord RHF i juni 2020. Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes 
langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. I den forbindelse ber Helse Nord RHF 
foretakene komme med innspill til plan for perioden 2021-2024 i budsjettbrev 1 – Plan 
2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan innen 30. april 2021.  

6.1 Innspill prioritering av midler til regional utviklingsplan (14 mill) 

6.1.1 Informasjonssikkerhet 
Digitale løsninger som tas i bruk i helsetjenesten, skal tilfredsstille krav til 
informasjonssikkerhet. Dagens moderne sykehus digitaliseres i økende grad, og IKT blir 
en stadig viktigere del av kjernevirksomheten. Helseforetakene kan være interessante 
mål for både datakriminalitet, industrispionasje og statlig etterretning, som kan ha til 
hensikt å stjele, endre, hindre eller påvirke data eller funksjoner.1 
Stortingsmelding nr. 5 (2020-2021) om samfunnssikkerhet i en usikker verden retter 
oppmerksomheten særlig mot syv områder: 1) Covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært 
samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) 
sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, 
beredskap og redningstjeneste i våre nordlige havområder. Med dette sammensatte og 
brede utfordringsbildet blir forebygging enda viktigere enn tidligere: pro-aktivitet 
bedrer vår evne til å beskytte verdier og øke samfunnets motstandsdyktighet. Samtidig 
gir stramme økonomiske rammer det nødvendig å prioritere og gjøre avveininger blant 
ulike risiko og trusler.  
 

                                                        
1 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer 

Basert på 2/12 Budsjett 2021 Prognose

Beløp Prognose resultat avvik

ADMINISTRASJONEN 251 239 033-            1 432 026 592-        1 412 146 848-        19 879 744         

KLINIKK HAMMERFEST 61 706 390               331 180 393            298 087 773           33 092 620-         

KLINIKK KIRKENES 53 970 216               272 982 052            229 931 997           43 050 055-         

SÀMI KLINIHKKA 19 587 509               116 154 299            116 261 685           107 386               

PREHOSPITAL KLINIKK 32 716 878               189 721 047            188 949 715           771 332-               

PASIENTREISE 32 406 006               182 384 663            175 119 410           7 265 253-           

KLINIKK ALTA 22 539 275               121 403 632            122 042 000           638 368               

KLINIKK SERVICE, DRIFT OG EIENDOM 43 288 466               248 151 882            257 754 268           9 602 386           

Sum 14 975 707               149 997 376            24 000 000-             53 951 376-         
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Under fremkommer områder Finnmarkssykehuset HF har ansvar for, men som vi ikke 
har ressurser til å følge opp på en tilfredsstillende måte. I regionale prosjekter og 
oppdrag forventes det at vi skal stille med ressurser tilsvarende større foretak. Dette lar 
seg vanskelig kombinere med daglig drift, da det ofte er de samme ressursene som må 
stille i flere prosjekt. Konsekvensen er enten at man ikke kan stille, eller at deltakelsen 
er mangelfull. 
 
Eksempler på regionale prosjekter der vi har utfordringer med å stille forventet ressurs:  

- 2-faktor autentisering 
- Tilgangsstyring (IAM) 
- Sikker produksjon (NAC, Asset management, sonemodell) 
- Kartlegging av digital sikkerhetskultur i Helse Nord 
- Samordning beredskapsplanverk IKT 

 
Revisjoner: 

- Gjennomføre og følge opp, både interne og revisjoner av leverandører.  
- Det er også ressurskrevende når eksterne tilsynsorgan reviderer oss 

(Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn, RHF, DSB, NSM, Norsk Helsenett etc). Både 
under selve revisjonen, men også etterarbeid med sårbarheter/ funn.  

 
Risikovurdering & ROS-analyse:  

- Bistå klinikkene med gjennomføring av ROS-analyser ved innføring av nye 
systemer 

- Følge opp risikovurderinger ved endringer.  
- Gjennomføre overordnede risikovurderinger, ROS-analyse på overordnet nivå for 

Finnmarkssykehuset HF. Kartlegge samlet risikonivå. Må følges opp jevnlig og 
sees i sammenheng. 

 
Sikkerhetslov: 

- Sikre etterlevelse og tilpasning av planverk og organisasjon i henhold til ny 
sikkerhetslov 

- Etablere kompetanse blant medlemmene i sikkerhetsorganisasjonen 
- Vurdere og gjennomføre forebyggende sikkerhetstiltak 

 
Planlegge, gjennomføre og følge opp kompetansehevende aktiviteter: 

- Proaktivitet – delta i klinikk/avdelingsmøter etc. 
- Delta i regionale øvelser i regi av andre aktører i totalforsvaret, herunder også 

planlegging 
- Gjennomføre egne øvelser og sikre implementering av læringsmomenter 

 
Vedlikehold og utvikling av krisestøtteverktøy: 

- Nyttiggjøre funksjonalitet i HelseCIM, f.eks. Tavler 
- Øke kompetansen i foretaksledelsen/ klinikkene i bruk av verktøyene 
- Øke kompetansen for å kunne optimalisere bruk av verktøyene og sikre 

tilstedeværelse av kompetent personale 
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Det er iverksatt et omfattende strategiarbeid i Helse Nord, hvor Helse Nord IKT vil få et 
større ansvar mht. informasjonssikkerhet. Dette innebærer likevel at 
Finnmarkssykehuset HF må prioritere ressurser til dette arbeidet. Ressurser til dette 
området er utfordrende å få på plass, og det er helt nødvendig å prioritere økte 
ressurser inn i langsiktig plan, i første omgang bør dette området styrkes med 1 ressurs i 
2022 og 1 i 2023 totalt 1,8 mill. i Finnmarkssykehuset HF.  
 
IKT-sikkerhet vil måtte prioriteres høyt og budsjettene til dette arbeidet må øke 
betydelig i Helse Nord-regionen. 

6.1.2 Innføring av MetaVisjon og lokal forvaltning.   
Finnmarkssykehuset HF innfører MetaVisjon i 2022. Det har vist seg å være krevende å 
innføre dette i Harstad, og det er derfor innføringen i Finnmarkssykehuset HF er utsatt. 
Ressurser til innføringen er imidlertid ansatt og disse vil gjennom erfaringer få 
opplæring og erfaringsoverføring fra Harstad. Midler til frikjøp av ressurser bør 
videreføres i 2022, 2,7 mill.  
 
Dimensjonering av forvaltning Metavisjon 
Noen av foretakene i Helse Sør Øst som har løsningen i bruk i dag (OUS, AHUS, 
Sykehuset Telemark og Sykehuset Østfold) og har i stor grad organisert forvaltningen 
sin likt. OUS har cirka 10 årsverk som hovedsakelig jobber med forvaltning av kurve, 
Sykehuset Østfold har mellom 5 og 6 årsverk, og AHUS har omtrent det samme. 
Sykehuset Telemark har 2 årsverk. Finnmarkssykehuset HF må ha minst 2 årsverk 
sykepleieressurs som har systemforvaltningen. Total kostnad 1,4 mill.   

6.1.3 Utvikling av behandlingstilbudet i Alta 
 
Drift av 6 senger, oppsigelse 
Fra 1.1.2022 har Alta Kommune sagt opp avtalen om drift av 6 kommunale senger. 

Alternativ bruk av sengene vil vurderes i lys av utviklingen av tilbudet ved klinikken, 

herunder konsekvenser ved utbygging av operasjonsstuekapasiteten. Klinikken vil ta 

ned antallet pleiepersonell fra 25,1 til 19, det vil si redusere antallet sykepleier-

/hjelpepleierstillinger med 6 fra samme dato. Dette vil ikke medføre oppsigelser. For å 

drifte 14 spesialisthelsetjenestesenger må legetjenesten ved sengeenheten opprettholde 

2 legestillinger hvorav 1 allmennlegespesialist og 1 indremedisiner samt 

hjemmevaktordningen. Faste kostnader inkludert kapitalkostnader vil gå fra å fordeles 

på 20 senger til å fordeles på 14 senger.  

 

Regnestykket for oppsigelsen av avtalen er slik: 

Besparelse i budsjett                          4,0 mill. 

Alta kommune sin andel                           8,8 mill. 

Underdekning av tjeneste                         4,8 mill.  
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Finnmarkssykehuset HF søker om kompensasjon for økte driftskostnader på grunn av 
oppsigelsen av avtalen. Kompensasjonen er for å dekke inn tilbudet knyttet til 14 
sengeplasser i Alta, og vil ikke bidra til økt aktivitet. 
 
Økt operasjonsaktivitet 
I 2021/2022 bygges 2 nye operasjonsstuer i Alta. Dette vil gi økt aktivitet gjennom at 
dagkirurgiske operasjoner vil kunne utføres i Alta. For å bygge opp denne kapasiteten og 
aktiviteten er det viktig å ha på plass en ressurs som sammen med UNN, Hammerfest og 
Kirkenes kan planlegge pasientlogistikk, typer operasjoner og personell til dette som 
skal utføres i Alta. Målet er at leger fra UNN skal ambulere til Alta for å utnytte 
operasjonskapasiteten internt i Helse Nord. Klinikk Alta har synliggjort et behov for: 

- 2 operasjonssykepleiere 
- 3 anestesisykepleiere 

I arbeidet med å avklare operasjoner i Alta, vil også aktivitetsinntektene beregnes og 
dekke opp for kostnader til personalressurser.  
 
Driftskostnader knyttet til drift av ytterligere 2 operasjonsstuer er ikke avklart. I tillegg 
kommer driftsutstyr (ikke investeringer) knyttet til operasjonsstuer. Budsjett for drift 
av stuene settes opp når logistikken planlegges. Økt operasjonskapasitet i Alta må sees i 
sammenheng med restene av operasjonskapasiteten i Finnmarkssykehuset HF. 
Driftskostnader knyttet til operasjonsstuene kartlegges i prosjektet med etableringen av 
operasjonsstuene.  

6.1.4 Sami Klinihkka 
Barnelege 
Det er ca. 20 000 samisktalende som bor mer eller mindre i alle kommuner i Finnmark. 
De fleste samisktalende befinner seg i Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger og 
Kautokeino, det vil si en befolkning på ca 15 000 mennesker. I tillegg har Sámi Klinihkka 
avtale med Finland om salg av helsetjenester til grensekommunene, med blant annet 
Utsjok kommune med en befolkning på ca 1500. 
 
Sámi Klinihkka har i flere år gitt innspill på å ansette en samisktalende barnelege som 
ønsker å jobbe i Sámi Klinihkka. Sámi Klinihkka har pr i dag et sterkt barnepsykiatrisk 
fagmiljø. En pediater vil styrke dette fagmiljøet ytterligere da mange tilstander trenger 
utredning og behandling av begge fagfeltene. Dette arbeidet vil ikke ha tilstrekkelig 
aktivitet som gir DRG-finansiering, men vil være aktuelt for å styrke tilbudet til den 
samiske barnepasienten, og også bidra inn i det barnepsykiatriske miljøet. Stillingen vil 
ikke inngå i vaktberedskapen til Hammerfest sykehus, og derfor en legestilling i tillegg. 
Finnmarkssykehuset HF søker om midler for å styrkes tilbudet til den samiske 
barnepasienten, 1,5 mill.  
 
Kardiologstilling 
Finnmarkssykehuset HF har ansatt kardiolog i Sámi Klinihkka, etter at 
privatpraktiserende kardiolog avslutter sin praksis. Stillingen finansieres gjennom 
aktivitetsbasert inntekt av Finnmarkssykehuset HF selv. Følgende er lagt til grunn for 
beregningen i budsjettet; 
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Lønn til Kardiolog    1.100.000,-  
Lønn støttepersonell      500.000,-  
Medisinske forbruksvarer      100.000,-  
Husleie 1500*26 m2        39.000,-  
Total kostnad    1.739.000,-  
 
Poliklinikkinntekt    1.870.600,-  
 
Poliklinikkinntekt baserer seg på erfaringstall fra foretaket for øvrig, med en aktivitet på 
1.840 konsultasjoner pr. år. Det er ikke behov for styrking av budsjettet til denne 
stillingen. 

6.1.5 Utdanningsstillinger ABIJOK 
Finnmarkssykehuset HF har i 2021 økt med 2 ABIJOK-stillinger fra 9 til 11 i utdanning. 
Det er ønskelig å ha 15 spesialsykepleiere i utdanning hvert år, og det søkes midler til å 
øke utdanningsstillinger til 15 stillinger, totalt 2,5 mill. 1,250 i 2022 og 1,250 i 2023. 

6.1.6 Finnmarksmodellen 
Finnmarksmodellen gikk over i ordinær drift fra 2020. Finnmarkssykehuset HF har 
budsjettert med følende stillinger i 2021: 

 
Det er ønskelig å gjennomføre Finnmarksmodellen i henhold til plan, og det søkes derfor 
om midler til: 

- 100% nevrolog 
- 100% Revmatolog 
- 50% Psykiatri 

Totalt søkes det midler til 2,5 stillinger – totalt 4,5 mill.  
 

stillingstyper prosjektplan Budsjett 2020 Kommentar 

Pediatri 40 40 Egne midler

kirugi 30 30

gynekologi 40 40 Egne midler

anestisiologi 50 50

ortoedi 30 30 Egne midler

indremedisin 30 50 20% egne midler

psykiatri 100 50 -50

ønh 20 20 Egne midler, i utdanning

øye 20 20 Egne midler i utdanning

geriatri 20 20 Egne midler

onkolig 200 200 Egne midler 1 mill.

nevro 200 100 -100

revma 200 100 -100

Totalt 980 750 230
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6.1.7 Den gyldne regel 
Finnmarkssykehuset HF har i løpet av de siste årene økt budsjettene innenfor psykisk 
helsevern og rus. Det er en stor utfordring å rekruttere innenfor området. I 2021 økte 
Finnmarkssykehuset HF budsjettene med følgende: 
2 LIS2 i Kirkenes 
2 LIS2 i Alta 
1 psykologspesialist i Alta 
Stillinger til døgnenheten rus i Alta 2,5 mill. for å drifte ytterligere 2 skjermingssenger. 
 
Foretaket har planlagt å gjennomføres følgende styrking, som det ikke ligger midler i 
budsjettet til: 
 
Øke fra 12-15 senger ved døgnenheten PHV Alta  4,5 mill  
1 overlege Øst-Finnmark     1,5 mill 
2 ruskonsulenter Kirkenes     1,2 mill 
1 LIS 3 Øst-Finnmark     1,2 mill 
 
Det er ønskelig å prioritere oppbyggingen av rustilbudet i Øst-Finnmark, fremfor å øke 
antallet senger i Vest-Finnmark. Det er også en forventning om at når FACT-teamene går 
over i ordinær drift etter 2025 vil antallet innleggelser reduseres. 
 
Etter 2025 vil foretaket søke å prioritere midler til FACT-teamene. 

6.1.8 Økt beredskap på intensiv 
Dersom det pålegges å endre intensivkapasiteten i foretakene i Helse Nord, må 
sykehusene styrkes med midler til økt beredskap ved intensivavdelingene.  
 
Det er ikke gjort en beregning på hva nødvendig beredskap vil koste, bortsett fra rapport 
fra Helse Nord hvor det er beregnet behov for en økning i stillinger i Kirkenes for å øke 
fra nivå 1 til nivå 2 intensiv.  
 

6.2 Innspill på tiltak basert på erfaringene fra covid-19-pandemien.  

6.2.1 Økt renhold og endrede rutiner på grunn av smittevern 
Helse og omsorgsdepartementet utarbeidet januar 2020 en handlingsplan for et bedre 
smittevern 2019-2020, her beskrives viktigheten av god kvalitet på renhold for å hindre 
smittespredning. På bakgrunn av denne ble det utarbeidet en teknisk spesifikasjon 
SN/TS600 (forløper til ny standard), som særskilt ble gitt ut i april 2020 pga. Covid-19 
situasjon. 
 
Hensikten men en ny nasjonal standard er å sikre riktig renholdskvalitet og minske 
risiko for smitteoverføring, sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og 
virksomhetens ellers. Den skal også beskrive kvalitetskrav til i renhold og 
omsorgsinstitusjoner. Den skal også bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og 
overflater og et godt inneklima. SN/TS 6600 er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig 
forbedring og kvalitetsarbeid og understøtter forskrift om ledelse og forbedring i helse- 
og omsorgstjenesten.  
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Covid-19 har ført til behov for endrede renholdsrutiner. Nye rutiner krever ressurser til 
nye oppgaver. Nye oppgaver er implementert, men det er ikke besluttet hvilken 
beredskap som skal legges til grunn. Beredskap 24/7 vil være ressurskrevende og 
beregninger viser at foretaket har behov for inntil 12 stillinger for å etablere en 
vaktordning for å kunne ivareta utreisevask 24/7. Dette utgjør 6,0 -7,0 mill. avhengig av 
utrykning. 
 

6.3 Innspill til justering av vedtatt investeringsplan herunder 
periodisering av vedtatt større prosjekter. 

6.3.1 Midler til styrets disposisjon. 
Finnmarkssykehuset HF har disponert midlene til styrets disposisjon slik at det er mulig 
å «spare» til større investeringer som vil komme. Finnmarkssykehuset HF har allerede 
finansiert ny helikopterlandingsplass i Kirkenes ved å redusere midlene til styrets 
disposisjon med 5 mill. hvert år i 4 år. Investeringsrammen som er tildelt, vil ikke 
benyttes innværende år, men spares opp til investeringen foretas. Disse midlene er altså 
å anse som reserver. Midlene til styrets disposisjon er fordelt slik: 
 

 
 
Finnmarkssykehuset HF har i 2020 investert i utstyr knyttet til covid-19 på 29 mill. 
Rammen var 18 mill. Dette betyr at rammen for 2021 tildeles er disponert til covid-19 
investeringer påbegynt i 2020.  
 
Midler som forskyves er avsetning til større investeringer, røntgenrør, CT, MR samt 
framtidig ambulansestasjon i Hammerfest og reserve til brekkasje. Finnmarkssykehuset 
HF har et stort etterslep på FDVU på ambulansestasjoner, noe som betyr at 
ambulansestasjoner må prioriteres i et fremtidig budsjettopplegg. 

6.3.2 Større investeringer, nye Hammerfest sykehus. 
Investeringsrammen er disponert i henhold til foreliggende fremdriftsplan for 
prosjektet. Investeringsplanen foreligger slik; 
 

 
 

Disponering av investeringsmidler 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Medisinteknisk utstyr (inkl 1,9 til brekkasje 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0

Avsetning større investeringer, røntgenrør, CT, MR 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ambulanser 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Egenkapitaltilskudd 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Bygningsmessige inveseringer 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Fremtidig amb.stasjon H-fest 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Sum investeringer 2021 34,0 38,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

Reserve brekkasje 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Reserve covid-19 investeringer 2020 12,0

Sum 49,0 41,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

2 020            2021 2022 2023 2024

investert pr. 280 000        713 961           760 806          499 001       217 275         
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Med denne fremdriftsplanen, betyr det at rammen må justeres opp i 2022 og kan 
redusere i 2023 og 2024.  

6.3.3 Større investeringer, helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus. 
Det er ikke avsatt midler til helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus. Det 
har vært vurdert at dagens flyplass kan benyttes på lik linje med i dag. Argumentene 
mot å gjennomføre landing og omlasting av pasienter på flyplassen er at det nye AW101 
helikopteret vil prioritere å fly rett til UNN fordi det å skulle lande så langt unna 
sykehuset vil gjøre at man taper tid, og helikopteret vil være utenfor beredskap fordi 
personellet på helikopteret er de som må følge pasienten til sykehuset.  
Det bør avsettes midler av prosjektets P(85) til en landingsplass ved nye Hammerfest 
sykehus.  
 

6.4 Innspill til justeringer av forslag til IKT-prioriteringer, inkludert 
systemer/programmer som bør gjennomføres lokalt (ikke av HN IKT).  

 
IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet (HN IKT) 
Det er iverksatt et strategisk arbeid i regi av Helse Nord for fremtidig IKT, og IKT-
sikkerhet basert på riksrevisjonens rapport om IKT-sikkerhet. Det er et omfattende 
arbeid som foreløpig viser en betydelig økonomisk utfordring for regionen som helhet. 
Det er foreløpig ikke konkludert i arbeidet, men omfanget av kostnader er så betydelig 
at dette sannsynligvis vil kreve omfattende driftseffektivisering dersom det ikke 
bevilges midler til dette.  
 
I bærekraftsanalysen ligger foreløpig IKT-kostnader basert på HN-IKT sitt 
langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset HF. Dette budsjettet tar ikke høyde for det 
omfattende arbeidet med informasjonssikkerhet som må vektlegges fremover, og viser 
en økning på ca. 3,0 mill. årlig fremover. Totalt 25 mill. i perioden 2022-2028. Budsjettet 
er ikke prisjustert. Når det regionale arbeidet knyttet til IKT-sikkerhet avsluttes, må 
resultatet av dette arbeidet implementeres i budsjettprosessen for 2022-2028. 
 
Selv om det ligger føringer for at HN IKT skal ivareta IKT-sikkerhet og 
informasjonssikkerhet for foretakene i Helse Nord, må foretakene prioritere å bygge 
organisasjoner for å ivareta IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet internt i foretakene. 
Dette må ivaretas uavhengig av om midler disponeres regionalt til dette arbeidet. 
 
Krav til IKT og AV-utstyr (Lokale anskaffelser) 
Innkjøp og anskaffelser av IKT- og AV-utstyr er foretakene sitt ansvar. Utvikling av E-
helsepoliklinikker og økt andel digitale konsultasjoner og teams-møter krever etterhvert 
betydelig mer utstyr enn tidligere. Budsjettene til slikt utstyr har ikke vært prioritert på 
flere år, og for å få til ønsket utvikling innenfor dette området er det nødvendig å se på 
både investerings- og driftsbudsjetter knyttet til IKT- og AV-utstyr. Foretaket må gjøre 
en vurdering av dette i budsjettprosess 2022.  
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6.5 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på 
pasientbehandling eller bidra til bedre samhandling med 
primærhelsetjenesten.  

6.5.1 Dialysetilbud i Vest-Finnmark 
Det er et mål at dialysepasienter ikke skal ha mer enn 1 time reisevei for å få sin 
dialysebehandling. Finnmarkssykehuset HF har dialysebehandling ved klinikkene i Alta, 
Hammerfest og Kirkenes. I tillegg har Finnmarkssykehuset HF inngått driftsavtaler med 
kommunene Porsanger, Vadsø og Berlevåg om leie av lokaler og driftspersonell for å gi 
pasienter tilbud om dialyse i hjemkommunen. Det er pr. nå et sterkt ønske å etablere 
følgende tilbud: 
 

- Kautokeino 2 plasser  etablering og drift   2,3 mill. 
- Hasvik 2 plasser  etablering og drift   2,3 mill.  
- Porsanger    øke fra 2 til 3 plasser  0,6 mill.(?) 
- I tillegg er det nødvendig å vurdere dialysebehandling i Nordkapp, når det 

oppstår behov.  
 
Totalt behov for etablering og drift av 5 dialyseplasser 5,6 mill. I tillegg vil det påløpe 
etableringskostnader knyttet til plassene.  

6.5.2 Utvikling av desentralisert tilbud Vadsø 
Arbeidet med utvikling av tjenestetilbudet i Vadsø pågår med frist i juni 2021. Utvikling 
av dette tilbudet vil kreve både arealer, utstyr og ressurser. 
 

6.5.3 Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT): 
Finnmarkssykehuset HF er i gang med PSHT i Hammerfest, og kommer i gang i Kirkenes 
i løpet av våren. I arbeidet vil prosjekt vurdere modellen som Harstad benytter. Etter 
prosjektperioden bør det legge inn ressurser for å følge opp dette arbeidet. Dersom det 
ikke øremerkes personell til dette arbeidet er risikoen at det ikke videreføres etter 
prosjektperioden. Det er i tillegg til ressurser til personell, behov for driftsmidler til 
teamet slik at de kan gjennomføre opplæring og ha mulighet med nettverksbygging med 
kommunene i Finnmark og andre PSHT i Helse Nord. Det vil også være behov få 
moderne og brukervennlig utstyr for å kunne gjennomføre oppfølging digitalt samt ha 
fasiliteter som møterom digitalt utstyr.  
 

• Stillinger til PSHT ved alle klinikker (lege og terapeut) 
• Driftsmidler: Opplæring og nettverksbygging. Midler til reise  
• E-helse. Investere i moderne og brukervennlig utstyr og fasiliteter.  

Finnmarkssykehuset HF har satt av 1 mill. til tilbudet og ber om at Helse Nord fortsatt 
bidrar med 1,0 mill. i prosjektmidler til strategiplan for å videreutvikle tilbudet. PSHT 
må prioriteres inn i budsjettprosess for 2023. 

 

 



 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ramme 1720,0 1714,0 1722,0 1731,4 1781,4 1781,4 1781,4 1781,4

kapitalkompensasjon Hammerfest

ISF inntekter 465,5 463,2 460,7 458,4 415,7 413,4 411,1 408,8

Andre inntekter 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5

Driftstilskudd Hammerfest 40,0 40,0 40,0 40,0
Ekstra beredskap og smittevern (trekkes inn i 2022) 38,0

Sum driftsinntekter 2 384 2 338 2 343 2 350 2 398 2 395 2 393 2 391

Budsjetterte driftskostnader 2021, ekskl renter og avskrivninger2 098,0      2 060,0       2 060,0      2 060,0      2 060,0      2 060,0      2 060,0      2 060,0      

Økte IKT kostnader, tab 4 i  vedlegg IT Strategi 9,3              12,1             14,6            17,0            19,6            22,2            24,8            24,8            

Økte kostnader i  forb.med flytting NHS

IKT adm.systemer 0,9              0,9               0,9              0,9              0,9              0,9              0,9              0,9              

Stormottakerprosjektet (PSHT) 1,0              1,0               1,0              1,0              1,0              1,0              1,0              1,0              

Tiltak ti lstandsvurderin 10,0            10,0             10,0            10,0            

ABIOKJ - økning til  15 stipender (6 stipender) 1,2              2,4               3,6              3,6              3,6              3,6              3,6              3,6              

Samisk veiviser 0,6              0,6               0,6              0,6              0,6              0,6              0,6              0,6              

FDV bygg 2,0              2,5               2,5              2,5              2,5              2,5              2,5              2,5              

smitteverntiltak 2021 5,0              

Psykologspesialist Alta 1,2              1,2               1,2              1,2              1,2              1,2              1,2              1,2              

Etablering av skjermingssenger TSB Alta 2,5              2,5               2,5              2,5              2,5              2,5              2,5              2,5              

Fagrådgiver prehospitale tjenester 0,7              0,7               0,7              0,7              0,7              0,7              0,7              0,7              

0,5 stil l ing farmasøyt (inkl. husleie SANO) 0,6              0,6               0,6              0,6              0,6              0,6              0,6              0,6              

Smittevernutstyr 5,0              

Hygiene sykepleier 0,7              0,7               0,7              0,7              0,7              0,7              0,7              0,7              

4 LIS-stil l inger PHR 3,9              3,9               3,9              3,9              3,9              3,9              3,9              3,9              

Styrking kreftbehandling medikamenter 1,6              1,6               1,6              1,6              1,6              1,6              1,6              1,6              

Tilskudd prosjektutviklingsplan 1,0              

sykehusinnkjøp 5,6              5,6               5,6              5,6              5,6              5,6              5,6              5,6              

Lønns- og prisvekst 35,0            35,0             35,0            35,0            35,0            35,0            35,0            35,0            
Legemidler 5,8              5,8               5,8              5,8              5,8              5,8              5,8              5,8              

Arena/kurve innføring 2,8              2,8               

Ass. Medfag.sjef (under rekruttering) 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Underdekning klinikk Alta, sengepost 4,8               4,8              4,8              4,8              4,8              4,8              4,8              
Barnelege Karasjok (ansatt) 1,0              1,5               1,5              1,5              1,5              1,5              1,5              1,5              
Informasjonssikkerhet(MÅ) 0,5              0,9               1,8              1,8              1,8              1,8              1,8              1,8              
Stabsstil l ing Kirkenes (midlertidig) 0,4              0,6               

Systemforvalter MetaVisjon (MÅ) 0,6               1,2              1,2              1,2              1,2              1,2              1,2              

Dialysesatelitter 2,3               4,8              4,8              4,8              4,8              4,8              4,8              

Økt renhold pga. pandemi 3,5              7,0               7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 2 200,6      2 169,5       2 173,6      2 176,1      2 168,7      2 171,3      2 173,9      2 173,9      

Nye avskrivninger fra 2021 14 22 29 37 151 152 153 153

Øvrige avskrivninger før 2021 124 119 116 111 89 85 83 80

Sum avskrivninger 138 140 145 147 240 237 235 233

Kassakredit 5 6 7 8 7 6 5 4

Rente låneopptak  NKS 23 26 24 23 22 21 20 18

Renteopptak klinikk Alta 7 7 7 7 7 7 7 7

Rente låneopptak NHS 0 0 0 0 62 60 58 56

Netto rente 35 38 38 38 98 93 89 85

Totale kostnader 2 374 2 348 2 357 2 362 2 507 2 502 2 499 2 491

Prognose, avvik 2021 før tiltak -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

 Estimert økonomisk resultat -90 -110 -114 -111 -209 -207 -206 -201

Resultatkrav HN 24 24 24 24 5 5 5 5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak -114 -134 -138 -135 -214 -212 -211 -206

Tiltaksplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstil l ing styresak HN 

139/2019 38 38 38 38

Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt 5 5 5 5

Tiltaksplan 2021, risikojustert 48 48 48 48 48 48 48 48

Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler) 3 3 3 3 3 3 3 3

Pasientreisekostnader (inkl. digitale konsultasjoner) 6 6 6 6 6 6 6 6

Administrasjon 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum effekter tiltaksplan 60 60 60 60 103 103 103 103

Uløst omstilling (gir minus) -54 -74 -78 -75 -111 -109 -108 -103

bju500
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Risikovurderte tiltaksplaner pr. februar 2021

 

Klinikknr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

3 Klinikk Hammerfest 41 397                                 970,00          1 431,00       

3 1 øke aktiviteten poliklinisk behandling medisin

Øke aktiviteten med 1 060 konsultasjoner som utgjør 63 DRG 

poeng. Krav til vikarbyrå at vikarer må jobbe på poliklinikk i 

tillegg til vakt. Dette utgjør 133 dager med 8 konsultasjoner pr. 

dag. Øke digital behandling. 1 407                                   2                              3                              80,00            -               

3 2 øke aktiviteten poliklinisk behandling gyn

Øke aktiviteten med 390 konsultasjoner som utgjør 14 DRG 

poeng. Krav til vikarbyrå at vikarer må jobbe på poliklinikk i 

tillegg til vakt. Dette utgjør 49 dager med 8 konsultasjoner 

pr.dag.   320                                     2                              1                              50,00            -               

3 3 øke aktiviteten poliklinisk behandling kir/ort

Øke aktiviteten med 2 470 polikliniske konsultasjoner som 

utgjør 100 DRG poeng. Øke aktiviteten med 155 avd. opphold pol 

dag som utgjør 35 DRG poeng. Dette utgjør 328 dager med 8 

konsultasjoner pr. dag. Øke digital behandling. 3 170                                   3                              3                              -               -               

3 4 øke aktiviteten poliklinisk behandling BUP

øke med 158 konsultasjoner for å nå busjettmål. Ytterligere økning 

kan skje gjennom økte digitale konsultasjoner 500                                     2                              1                              40,00            -               

3 5 redusere medikamentforbruk med.pol 1 500                                   2                              3                              -               -               

3 6 Redusere innleie leger med.leger

Innleieuker stemmer ikke med fravær av leger. GAT skal brukes som 

planleggingsverktøy og grunnlag for lønn. 8 000                                   2                              4                              -               364,00          

3 7 Redusere svinn med.forbrukssvarer operasjon

SANO har overtatt styringen av medisiner. Kassasjon bør minke 

betydelig. 600                                     1                              2                              -               67,00            

3 8 Redusere innleie intensiv

Sykefravær utgjør 9,9%, kortid 5,4%(3,7% i 2020). Reduksjon i 

sykefraævr vil gi redusert behov for innleie. Mulihetssamtalen må 

gjennomføres med de som har langtidsfravær. Innleie av 

spesialsykepleiere skal skje i hht. Plan. 2 400                                   3                              4                              -               -               

3 9 Redusere innleie radiologer

Sykefravær er 0.  GAT skal brukes som planleggingsverktøy og 

grunnlag for lønn. Det leies ikke inn mer enn tilsvarende vakante 

stillinger og permisjoner. 8 000                                   3                              4                              240,00          -               

3 10 Redusere innleie fra firma VPP

Sykefravær 21,3%. oKorttid 8,2% (2,9% i 2020). Reduksjon i 

sykefravær vil gi redusert behov for innleie. GAT skal brukes som 

planleggingsverktøy og antall innleieuker skal ikke overstige antallet 

uker vakant/finnmarkspermisjon. Leid inn 8 uker mer enn planlagt i 

2020. Innleie av spesialister som kan behandle pasienter digitalt. 5 100                                   2                              1                              140,00          728,00          

3 11 Rdusere overtid og vikarer Med. Sengepost

Sykefravær 2019 11,2%. Korttidsfrævær 3,7% (2,8 i 2020) Reduksjon 

i langtidssykefravær vil gi redusert behov for inneleie og bedre 

arbeidsforhold og mer forutsigbarehet for ansatte. Mulighetssamtaler 

gjennomføres med bistand fra HR. 1 500                                   2                              2                              60,00            115,00          

3 12 Redusere (UTA) gyn.leger

GAT skal brukes som planleggingsverktøy og grunnlag for lønn. UTA- 

og vaktlønn viser for høyt forbruk i fht. budjettert. 800                                     2                              1                              90,00            90,00            

3 13 Overtid  og vikarer sengepost kvinne/barn

sykefravær på 11,9% på sengepost. 3,2% korttidsfrævør (1,8 i 2020). 

Reduksjon i langtidssykefravær vil gi redusert behov for uforutsett 

overtid og inneleie og bedre arbeidsforhold og mer forutsigbarehet for 

ansatte. 2 600                                   2                              4                              -               -               

3 14 Korrekt fastlønn Banak Fastlønn skal budsjetteres riktig, jfr. Stillingsbudsjett og lønn. 600                                     1                              5                              -               -               

3 15 Redusere innleie operasjon

sykefraævr 8,4% på operasjon med sterilsentral. Korttid 4% (3,1 i 

2020). Reduksjon i sykefravær vil gi redusert behov for innleie, vikarer 

og overtid. Mulighetssamtalen må gjennomføres med de som har 

langtidsfravær. Innleie av spesialsykepleiere skal skje i hht. plan, og 

det leies ikke inn mer enn vakante stillinger og permisjoner. 1 000                                   3                              1                              150,00          67,00            

3 16 Redusere innleie over lønn akuttmottak

Sykefravær utgjør 9,4%, kortid 2,9%(1,7% i 2020). Reduksjon i 

sykefraævr vil gi redusert behov for innleie. Mulihetssamtalen må 

gjennomføres med de som har langtidsfravær. Innleie av 

spesialsykepleiere skal skje i hht. Plan. 1 600                                   3                              2                              100,00          -               

3 17 Reduksjon på vikarer og variabelønn fys/ergo

korttidsfravær utgjør 5,5%, (2,0% i 2020). Reduksjon i sykefraævr på 

71 dager gir redusert innleiebehov. 71 dager fravær utgjør 161.000,- i 

redusert behov for innleie og overtid. 400                                     3                              3                              -               -               

3 18 Redusere overtid radiografer Sykefravær på 4,0%. Overtid skal være innenfor budsjett. 1 200                                   3                              4                              -               -               

3 19 Redusere reisekostnader kir.leger Reisekosntader skal ikke overstige budsjett 400                                     3                              3                              20,00            -               

3 20 Redusere reisekostnader ort.leger Reisekosntader skal ikke overstige budsjett 300                                     3                              3                              -               -               
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nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

Klinikk Kirkenes 30 960                                 268               1 099            

1

Øke poliklinsik aktivitet somatikk, nå plantall Hjelpepersonell poliklinikk for å utføre forundersøkelser. Fylle 

timebøker med flere ansatte merkantil,endre fast åpningstid poliklinikk 

08-17 Tilbakeføring av pasienter fra UNN

                                   3 490 3                              4                              43                -               

2

Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, Medisinsk og Akutt avdeling Kodegjennomgang av alle epikriser inneliggende evt utvide 

gjennomgangen til  også å gjelde poliklinikk.

                                   5 000 3                              4                              -               -               

3

Øke poliklinisk aktivitet PHR, økt bruk av Skype, checkware og 

talegjenkjenning

Ansette minimum en av de ledige stil l ingen i Dps øst                                    1 500 3                              3                              26                87                

4

Reduksjon innleie leger fra byrå Sikre fast ansatte leger                                    4 680 2                              2                              79                -               

5 Redusere matkostnader. Bestillingssystemet Aivo tas i bruk.  Avhenger av reforhandling avtale, bestil l ing av middag.                                    1 300 4                              4                              -               -               

6

Tidlig booking av ferievikarer Tidlig annonsering, kontakte vikarer som var her i  år                                      500 3                              3                              -               186               

7

Redusere sykefravær til 7,5 % Samarbeid med HR for å sikre oppføling av ansatte/enheter med fravær 

over 7,5%

                                   3 300 3                              3                              7                  191               

8

Redusere overtid og innleie på sengetunene Sikre at alle stil l ingene er besatt, tidlig booking av vikarer dersom 

langtidsfravær, permisjoner

                                   3 000 3                              4                              -               -               

9

Redusere reise - og oppholdsutgifter Begrense reiser for ansatte til  i  et minimum, bruke skype der det er mulig                                      300 3                              2                              -               453               

10

Besparelse rekrutteringskostnader øyelege

Engangskostnad
                                     540 1                              1                              -               80                

11

Redusere stilling Legemiddelbestiller (H.O 50% stilling avsluttes)

Stillingsreduksjon
                                     250 1                              1                              -               -               

12 Redusere varekostnad (driftskostnad?)                                      500 3                              3                              -               -               

13

Merkantile tjenester                                      500 4                              4                              -               -               

14

Redusere antall senger i DPS øst i sommer fra 10 til 8                                      200 3                              3                              -               -               

15
Innleie av sykepleiere fra byrå FMR                                    1 400 2                              1                              -               -               

16

Reduksjon overtid intensiv med akuttmottak                                    2 500 3                              3                              113               102               

17 Riktig budsjett lønn til ansatte                                    2 000 4                              4                              -               -               

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

Sami Klinihkka 1 270 119,00          150,00          

1

Øke poliklinisk aktivitet

Klare plantall, talegjenkjenning, checkware og økt bruk at 

videokonsultasjoner (økt med aktivitet ambulant team)

470                                     

3                              3                              44                -               

2

Øke gjestepasienter Fra avtalekommuner utland og øvrige kommuner (øker med0,5)

500                                     

3                              3                              -               -               

3

Redusere sykefraværet

Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostander på art 

5011 og 5110

200                                     

3                              3                              -               -               

4 Redusere reise og oppholdsutgifter Videreføre tiltak 2019 100                                     3                              1                              75                150               

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

Prehospitale tjenester 4 900 97,00            222,00          

1        Redusere sykefravær Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel på jobb
800                               2 2                              -               

2        Omlegging til kalenderplan med red. røde dager God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær

800                               2 4                              -               

3        Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse
550                               1 2                              -               20                

4        Bruk av ambulanse koordinatorer AMK

Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av 

koordinatorer
700                               2 2                              62                90                

5        Reduksjon reisekostnader Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype
400                               1 1                              35                32                

6        Riktig koordinering turer AMK Sørge for riktig bil kjører på aktiv og passiv vakt

900                               2 2                              -               50                

7        Egen turnus for helligdager God planlegging av røde dager

500                               2 2                              -               -               

8 Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid

250                               1 1                              -               30                



 

 

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

Klinikk Alta 11 002 100,00          803,00          

1 Øke poliklinisk aktivitet i somatikken

Øke poliklinisk aktivitet til 10 120 konsultasjoner i 2020 og 12 000 

konsultasjoner i 2021, jfr. styresak budsjett 2019. Søvnregistrering, 

CPAP og infusjoner - nettoeffekt (korrigert for økte lønnskostnader). 

Lang venteliste - innleie av indremedisiner 1 år (økte inntekter minus 

kostnader - nettoeffekt)

910                               2 2                              

-               250               

2 Økt aktivitet røntgen Antall røntgen konsultasjoner skal øke

698                               1 2                              

62                109               

3 Øke poliklinisk aktivitet i PHR

Omorganisering i VPP/BUP, økt fokus på rekruttering og utdanning 

av spesialister vil gi økt mulighet for måloppnåelse. 

145                               3 2                              

-               -               

4 Øke gjestepasientinntekter

Gitt kontroll på ventelistene så vil dette gi en mulighet for økte 

inntekter. 
99                               2 3                              

-               176               

5 Økte inntekter utskrivningsklare pasienter PHR Fokus på oppfølging av prosedyren. 
250                               4 5                              

-               -               

6 Lærings og mestring tiltak lokalt i Alta Planlegging av årshjul vil sikre måloppnåelse. 
0                               3 3                              

-               -               

7 Redusere innleie fra byrå PHR

Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. 

Konkurransedyktige avtaler med innpendlere. 
2 300                               3 3                              

-               -               

8 Redusere fristbruddkostnader PHR

Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. 

Konkurransedyktige avtaler med innpendlere. 

4 080                               3 3                              

38                190               

9 Redusere sykefravær  PHR

Lederlinjen har økt fokus på nærvær, samarbeid med HR, følger 

opp både kort og lang sikt.

400                               3 2                              

-               78                

10 Redusere 2 stillinger PHR Administrative stillinger

280                               3 1                              

-               -               

11

Redusere sengeantall i ferieavviklingen (uke 26-32) PHR og 

somatikk
PHV sengeenhet 2 sengeplasser og somatisk sengeenhet 4 

sengeplasser. Behov og tilbud optimaliseres i lav drift.
840                               2 1                              

-               -               

12 Redusere lønnskostnader VPP Alta

Basert på innleide vikarer på ekstern avtale i 2019. Forsvinner i 

2020

1 000                               1 1                              

-               -               

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

Drift- og Eiendomssenteret 5 190 350               371               

1 Energi Kirkenes Innregulering av SD anlegg.
500                               2 2                              -               -               

2 Energi Hammerfest Gjennomgang av innreguleringer
300                               1 1                              25                25                

3 Virtuell slukkeøvelse Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse.
300                               2 5                              -               -               

4 Revidert Tana avtale Ny driftsavtale Tana etter nybygg
300                               4 4                              25                25                

5 Internett boliger Lavere i HS pga nedsalg boliger
150                               2 1                              13                13                

6 Parkering Kirkenes Økt inntekt ved ny parkeringsordning
440                               3 2                              -               -               

7 Overtid ved utrykning og 5 delt vakt Bedre rutiner for reduksjon av antall utrykninger
250                               2 2                              -               21                

8 Redusksjon 50% stilling vaktmester bolig Vaktmester ute i arbeids som verneombud
250                               2 2                              21                21                

9 Lavere kostnader avtaler og økte inntekter

Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning 

(avtaleforvalter)
1 000                               2 1                              83                83                

10 Husleie Porsanger

Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning 

(avtaleforvalter)
600                               2 2                              50                50                

11 Intern fakturering bolig Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering
600                               2 2                              50                50                

12 Serviceavtaler Serviceavtaler

500                               1 1                              42                42                

NY 13 Reduksjon Kommunale avgifter KS Reduksjon vannforbruk i Kirkenes

500                               2 2                              42                42                



 

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Satt inn i budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert Jan Feb

9        2 512 41,00            407,00          

Økonomiavdelingen 1 003                                               16                     156                   

Personal og organisasjon 1 358                                               -                   150                   

Fag, forskning og samhandling 73                                                     15                     47                     

foretaksadm 78                                                     10                     54                     
Pasientreiser 12 288 -               -               

1 Reduksjon i pasientreiser Alta

Pasientstrøm fra Alta, Katuokeino og Loppa til UNN er lavere i 

2021 enn 2019. Effekt fra juli 2021. 7 500 3 3 0 0

2 Reduksjon i pasientreiser fra Gamvik/Lebesby

Pasienter får Hammerfest som behandlende sykehus, måles ved 

antall pasienter fra Gamvik/Lebesby til Tromsø 2019 vs. 2020?? 2 257 2 2

3 Reduksjon i pasientreise ved etablering av ortoped i Kirkenes

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og Hammerfest 

604 konsultasjoner 531 3 4

4 Anskaffelse ny reisebyråavtale 98% av reisene gjennomføres elektronisk 1 000 1 5

5 Storforbrukerprosjekt Storforbrukerprosjekt, 30% digitale konsultasjoner 1 000 2 2

6 Infertilitetsbehandling flyttes fra UNN til Hammerfest

70 reiser tur/retur Tromsø. Ingen sum legges inn, men sjekk om 

det eventuelt kan være effekt for dette!
Anskaffelsesstrategi 8 000 -               -               

1 TNF hemmere En pasient byttet til billigere medisin, og andre bytter 6 000 3 3 0 0

Ny Inhospitale kostbare legemidler 2 000 3 3



 
 
 

 
Helseforetakene i Helse Nord 
 
   
SENDES KUN PER E-POST 

 
 

Budsjettbrev 1: 

Økonomisk langtidsplan 2022–2025, inkludert rullering av 
investeringsplan  
 
Herved involveres helseforetakene i arbeidet med rulleringen av foretaksgruppens 
økonomiske langtidsplan og investeringsplan.  
 
Det vises til styresak 4-2021 Budsjett 2021 - Konsolidert hvor det er omtalt følgende: 
 
«Adm. direktør vurderer at helseforetakene i hovedsak har lagt virksomhetsplaner i tråd 
med oppdraget. Det planlegges aktivitetsvekst som legger til rette for videre reduksjon av 
ventetider, og reduksjon av etterslep som følge av pandemien.  
 
Budsjettopplegget for 2021 er beheftet med stor usikkerhet som følge av pandemien. Adm. 
direktør vil følge opp avvik fra kravene når det gjelder innleie og øvrige risikoområder i 
helseforetakene i styringsdialogen.» 
 
Innspill fra helseforetakene 
Når det gjelder prioriteringer innen området IKT legges det opp til en videreføring av 
fjorårets prosess. Helseforetakene inviteres til to prioriteringsmøter. 
 
For å kunne vurdere tilbakemeldingene fra foretakene må de være styrebehandlet og 
oversendt Helse Nord RHF innen 30. april 2021. Tiltaksplaner for å sikre at de 
økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2022–2025 og bærekraftsanalyse skal 
oppdateres og styrebehandles innen denne fristen.  
 
 
 

 
 
Deres ref.:  
 

 
 
Vår ref.: 
 

 
 
Saksbehandler/dir.tlf.: 
Monsen, Hansen og Tidemann  

 
 
Sted/dato: 
Bodø, 05.02.2021 
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Bakgrunn 
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 82-2020 ØLP 2021–2024, inkludert rullering av 
investeringsplan 2021–2028. 
 
Helse Nords vedtatte økonomiske langtidsplan og investeringsplan skal rulleres i 
styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2021. Vedtatt plan vil være førende for 
helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. 
 
Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg.    
 
Styringsmål for Helse Nord  
For å innfri de nasjonale styringsmålene fra HOD og starte oppfølgingen av regional 
utviklingsplan, innretter vi økonomisk langtidsplan i samsvar med styringsmålene Helse 
Nord er gitt fra HOD: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift er sentrale områder i 
Regional utviklingsplan 2035. Gjennom disse prioriteringene skal vi møte framtidens 
behov og skape et bærekraftig helsetilbud. 
 
Strategi for Helse Nord 2021-2024 har kortere tidshorisont enn Regional utviklingsplan 
og bygger på to bærebjelker: 

 kontinuerlig forbedring 
 bærekraftig utvikling 
 

Det forutsettes at målene innfris innenfor rammen av tildelte midler. 
 
Mål for plan- og budsjettprosessen 
Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: 
  

 å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag 
for langsiktig planlegging. 

 å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig 
plan. 

 å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan. 
 å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av 

planen i juni. 
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Tilbakemelding fra helseforetakene 
IKT-prosessen 
Det blir avholdt prioriteringsmøte for IKT tentativt 12. mars, samt et oppfølgende møte 
tentativt 7. april. Helse Nord RHF inviterer deltakere fra fjorårets prosess for å sikre 
kontinuitet i arbeidet. Helseforetakene er fri til å oppnevne ytterligere deltakere til 
Bjorn.Nilsen@helse-nord.no ved behov. 
 
Innen 22. februar bes helseforetakene sende over egne forslag til nye regionale tiltak til 
epostadressen ovenfor.  
  
Forslagene til tiltak skal merkes med kun ett av følgende kategorier: 

 
1. Tiltak som følge av myndighetspålagte eller tilsyn/pasientsikkerhet krav 
2. Kliniske tiltak 
3. Administrative tiltak 
4. Infrastrukturtiltak 
5. Reinvesteringer i eksisterende løsninger/infrastruktur 

 
Basert på disse innspillene vil det bli utarbeidet ett notat som kan ligge til grunn for 
helseforetakenes tilbakemeldinger.  
 
Øvrig budsjettprosess 
HF-styrene bes om å behandle: 
 

 Oppdatert tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov. 
 Innspill til prioriteringer av midler (14 mill. kr.) avsatt til regional 

utviklingsplan/Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024.  
 Innspill på driftstiltak som vil bidra til å skape økt økonomisk handlingsrom. 
 Innspill på tiltak basert på erfaringene fra covid-19-pandemien. 
 Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan, herunder periodisering av 

vedtatte større prosjekter. Gjeldene investeringsplan er vedlagt.  
 Innspill til justeringer av forslag til IKT-prioriteringer. 
 Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. 
 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling eller 

bidra til bedre samhandling med primærhelsetjenesten.  
 
Det vil bli avholdt et budsjettmøte (Teams) med hvert enkelt HF, tentativt uke 17/18. 
Agenda står i vedlegg 1.  
 
Økonomiske planpremisser 
Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av økonomisk langtidsplan 2022–2025 baseres på 
følgende premisser: 

  
 Helse Nord legger til grunn en forventning om 0,9 % årlig realvekst i 

helsesektoren. 

mailto:Bjorn.Nilsen@helse-nord.no
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 Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. 
 Helseforetakene har frem til og med 2021 i hovedsak vært skjermet for store 

deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. 
Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for 
aktivitetsbaserte inntekter, dvs. forventet effektiviseringskrav på 0,5 
prosentpoeng.  

 Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
 Kjente driftsendringer knyttet til nye bygg, herunder midlertidige 

aktivitetsreduksjoner knyttet til innflytting.  
 Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni 

2021.   
 Faglige premisser bygger på Regional utviklingsplan 2035/Strategi for Helse 

Nord RHF 2021-2024.  
 Det er varslet endringer i kvalitetsbasert finansiering, men det kan i ØLP legges 

til grunn bevilgning 2021. 
 Ta høyde for egne kostnader knyttet til innføring av FRESK. 
 Det vurderes at det nå er et lavt rentenivå med stor usikkerhet knyttet til 

fremtidig utvikling. For å ta høyde for en framtidig renteøkning skal det i 
bærekraftanalysene legges til grunn følgende renter: 

o Lån til byggelån til og med 2017: lånerente på 2,0 % (ved flytende) 
o Lån nye investeringsprosjekter: lånerente på 3,0 %  
o Innskuddsrente: 1,3 % 
o Driftskreditt: 1,5 % 

 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk 
handlingsrom. Vedtatt plan 2022–2025, og foreløpig oppdatering av planforutsetninger 
legger blant annet opp til følgende:  
 

 Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2021, 
stigende til 100 mill. kroner fra 2022 og 150 mill. kroner fra 2023.   

 Styrke tiltak i regional utviklingsplan/Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 
med 14 mill. kroner fra 2022. 

 Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.   
 Etableringen av PCI-tilbud i Bodø, premisser korrigert i tråd med 

forutsetningene. Det er lagt til grunn at 2022 er år 3 med drift av PCI i Bodø.  
 Økte kostnader nasjonale IKT-prosjekter. 

 
Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen. 
 
Foreløpig framskrivning av helseforetakenes basisramme vil bli ettersendt.  
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Resultatkrav HF 

Jf. vedtak i styresak 82-2020 ØLP 2021-2024: Følgende resultatkrav skal ligge til grunn 
for perioden 2021–2028.  
 

 
 
  
  

Med vennlig hilsen 
 
 
Cecilie Daae 
Signert 
Adm. direktør  

 
 
 
Hilde Rolandsen 
Signert 
Eierdirektør 

  
 
 

 
Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2022–2025 
Vedlegg 2 Vedtatt investeringsplan 2021–2028 
Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan 2022–2025 
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VEDLEGG 1  
 
Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2022-2025  
 
30. april  Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan, bærekraftsanalyse og innspill 

til plan. 
 
April, tentativ uke 17/18 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, 

budsjettpremisser og føringer. 
 
Agenda: 

1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen 
a. Herunder årlig investeringsramme 
b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger 

med mer) 
2. Resultatkrav 
3. Likviditet og lånebehov 
4. Økonomisk bærekraft i foretaket, herunder planlagte omstillinger og risiko 

for nye oppgaver 
5. Andre innspill til plan 

 
22. juni  RHF-styret behandler styresak om økonomisk langtidsplan neste 4 år, inkl. 

rullering investeringsplan neste 8 år. 
 
Oktober  Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter per 2.tertial 2021. 
 
1. oktober  Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå 

fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes 
Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 

 
7. oktober  Statsbudsjett 2022. 
 
27. oktober  RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett 

2022. 
  
17. desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret. 
 
Februar 2022 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret. 
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VEDLEGG 2  
 
Vedtatt investeringsplan  
  

 
 
 
 

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 
byggelånsrenter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM inkl tidl. År

Finnmarkssykehuset 
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 15 000 95 000
Kirkenes nybygg P85 1 485 000
Kirkenes overskridelse 256 500 288 000
Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 000 20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer 150 000 723 000 500 000 602 000 241 000 2 326 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer 50 000 100 000 50 000 200 000
Korona-investeringer styresak 104-2020 21 200
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 45 000
Sum Finnmarkssykehuset 482 700 818 000 645 000 697 000 286 000 70 000 50 000 50 000 45 000

UNN  
Nye Narvik sykehus P50 188 000 625 000 723 000 722 000 237 000 2 679 000
Korona-investeringer styresak 104-2020 73 900
Korona-- testing 2 500
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 245 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 180 000
Sum UNN 509 400 825 000 923 000 922 000 437 000 200 000 200 000 200 000 180 000

Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 263 000 3 876 900
NLSH Bodø overskridelse 330 100 330 100
PCI laboratorie 26 000 26 000
Korona-investeringer styresak 104-2020 42 200
Korona-- testing 8 600
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 70 000 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000
SUM NLSH 739 900 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset P50 10 000 0 0 200 000 700 000 700 000 180 000 200 000 2 000 000
ENØK
Økt MTU/rehabilitering knyttet ti l  resultatoppnåelse t-2
Korona-investeringer styresak 104-2020 24 800
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000
SUM Helgelandssykehuset 79 800 50 000 50 000 260 000 750 000 750 000 230 000 250 000 45 000

Helse Nord IKT
Vedtatte prosjekter 57 000 26 250
Korona-investeringer styresak 104-2020 33 000
Til  HF-styrets disposisjon 39 000 57 500 33 500 31 900 45 400 30 000 30 000 30 000 30 000
SUM Helse Nord IKT 129 000 83 750 33 500 31 900 45 400 30 000 30 000 30 000 30 000

IKT 6 500
Utstyr/areal 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Korona-investeringer styresak 104-2020 500
Lokaler i  nye sykehus 17 000 18 000 15 000
Sykehusapotek Nord 10 000 3 000 3 000 20 000 21 000 2 000 2 000 17 000 2 000

Helse Nord RHF
FRESK 0 121 100 130 000 15 100 0 613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester 70 600 210 150 182 050 33 200 30 000 30 000 0 30 000 30 000 730 700
Digitale innbyggertjenester 0 0 0 0 0 0 0 0 58 000
Korona-investeringer styresak 104-2020 7 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 93 800
Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 0 0 0 162 000 100 000 262 000
UNN Narvik P85 72 000 100 000 172 000
Helgelandssykehuset utvikling P85 0 0 0 500 000 500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø 100 000 200 000 700 000 700 000 1 700 000
Sum Helse Nord RHF 77 600 331 250 312 050 382 300 430 000 730 000 700 000 530 000 94 000

Sum investeringsplan 2 028 400 2 171 000 2 046 550 2 393 200 2 049 400 1 882 000 1 312 000 1 177 000 486 000
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VEDLEGG 3 
 
Oppfølging av analysen i plan 2021-2024 viser at Helse Nord har et brutto økonomisk 
handlingsrom i størrelsesorden 142 mill. kroner i 2022 stigende til 421 mill. kroner i 
2025.  
 
I sum er store deler av handlingsrommet allerede disponert for 2022 og årene fremover. 
 
Dette medfører at det foreløpig er om lag 40 mill. kroner udisponert i 2022.  
 

 
 
 
 

Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) 2022 2023 2024 2025
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert -8 000 -46 000 -84 000 -122 000
Forventet realvekst akkumulert 0,9 % pr år 70 000 200 000 330 000 460 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF 
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve  22 000 22 000 22 000 22 000
Engangstilskudd HF avsluttes, prosjekt utviklingsplan 4 000 4 000 4 000 4 000
Styrets reserve 35 000 35 000 35 000 35 000
Renteinntekt RHF 1 000 2 000 3 000 4 000
Ads disp 3 000 3 000 3 000 3 000

Gevinstuttak fra HF: 
Kurve/færre pasientskader 15 000 15 000 15 000 15 000
Forventet handlingsrom (akkumulert) 142 000 235 000 328 000 421 000
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TABELLENE VISER ENDRING FRA VEDTATTE RAMMER 2021

Oppfølging av vedtatt plan 2021-2024 2022 2023 2024 2025
Styrke HF 0 50 000 100 000 150 000
Økt avsetning ti l  investeringer 20 000 40 000 50 000 60 000
Utvikling Helse Nord/Styrets disp 10 000 10 000 10 000 10 000
Tiltak Regional utviklingsplan/styrets disp 4 000 14 000 14 000 14 000
PCI NLSH -17 675 -17 675 -17 675 -17 675
PCI UNN 14 000 14 000 14 000 14 000
Sikkerhetspsykiatri 4 000 4 000 4 000 4 000
Fagplan TSB fase 2 10 000 15 000 15 000 15 000
Styrking forskning 4 000 5 000 5 000 5 000
Sum oppfølging av vedtatt plan 2021-2024 48 325 134 325 194 325 254 325

Oppfølging av budsjett 2021 2022 2023 2024 2025
0 0 0 0

Sum oppfølging av budsjett 2021 0 0 0 0

Eksternt påførte forhold 2022 2023 2024 2025
Arbeidstidsbestemmelser luftambulanse 0 5 000 5 000 5 000
Økt beredskap luftambulanse
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-ti ltak 5 000 5 000 5 000 5 000
Nasjonal e-helse, e-helsedir 11 000 11 000 11 000 11 000
Nasjonal e-helse, egne kostnader 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum eksterne forhold 18 000 23 000 23 000 23 000

Nye forslag i plan 2022-2025 2022 2023 2024 2025
Ads disp 3 000 3 000 3 000 3 000
Sentral risikobuffer Finnmarkssykehuset Hammerfest 40 000
Styrets disp 35 000 35 000 35 000 35 000
Sum nye forslag i plan 2022- 38 000 38 000 38 000 78 000

Sum disponert 104 325 195 325 255 325 355 325

Rest til disposisjon 37 675 39 675 72 675 65 675
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