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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandlere:  Sted/Dato:  
2019/727 Alf-Petter Wilhelmsen/Rune Mauno Hammerfest, 14.06.2021 
 
Saksnummer 45/2021 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   21. juni 2021 

Virksomhetsrapport 5–2021 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet for mai 2021. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2021 med oppdatert 
prognose til etterretning. 

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med langsiktige tiltak basert 
på vedtatte løsningsstrategier for budsjettbalanse. 

3. Styret ber om at det gjennomføres et analysearbeid for å identifisere årsaken til 
avvik mellom drift og budsjett, for å kunne gjennomføre målrettede tiltak i 
budsjettprosessen 2022.Styret ber om forløpende informasjon om prosessen i 
virksomhetsrapportene i 2021. 

 

 

Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 5-2021 
3. Tiltaksgjennomgang, jfr. styrets bestilling sak 28/2021 
4. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressurser i helseforetak – se link 
5. Tiltaksplaner 2021 revidert 

 
 

  

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2014-2015/styring-av-pleieressursene-i-helseforetakene/
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Virksomhetsrapport 5–2021 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Alf-Petter Wilhelmsen/Rune Mauno   
Møtedato:  21.juni 2021 

1. Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i mai 2021. 
 
Aktiviteten i somatikken i mai 2021 er høyere sammenlignet med samme periode i 
2020. Aktiviteten i psykisk helsevern og rus går ned i forhold til samme periode i 2020. 
 
Avviklet ventetid og fristbrudd er fortsatt høyt, noe som viser at pasienter som venter 
får sin behandling, men etter frist.  
 
Ingen av de tre parameterne innen den gylne regel er oppnådd pr. mai 2021. 

 

 
 
Økonomisk resultat er -18,8 mill. i mai 2021, som er et avvik på -20,8 mill. mot 
resultatkravet. Innleiebudsjettet ble justert opp i 2021. Til tross for høy innleie fra byrå 
er det også høyt forbruk av vikarer og overtid over lønnsbudsjettet.   
 
Tiltaksplanen er risikojustert til 41,7 mill. Det er gjennomført tiltak på 24,4 mill. pr mai. 
Det gjøres et arbeid i klinikkene knyttet til å operasjonalisere tiltakene og etablere et 
oppfølgingsansvar for tiltaksgjennomføringen i linjen.  

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

  

Endring i fht 2020 Pol. kons. Kostnader Ventetid

Somatikk 26,3 % 5,7 % 16,7 %

PHR 18,0 % 1,8 % -9,1 %
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3. Sakvurdering/analyse 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid 

 
 
Finnmarkssykehuset HF hadde summert gjennomsnittlig avviklet ventetid på 65 dager 
i mai. Til sammenligning var ventetiden 73 dager i mai 2020. Snitt avviklet ventetid i 
2020 var 66 dager.  
 
Vi ser av tabellen over at ventetiden ligger over måltall både i somatikk og innenfor 
psykiatri, men det er allikevel en positiv utvikling at ventetiden går ned i forhold til 
samme periode i 2020.  
 

Fristbrudd 

 
 
Andel avviklede fristbrudd var på 12,9 % i mai. Andelen var 13,4 % måneden før og  
25,5 % i mai 2020. Snittet i 2020 var på 13,9 %.  
 

Avviklet fristbrudd er fortsatt høyt, noe som viser at pasienter som venter får 
behandling, men etter frist. Fristbrudd som venter er 35 i psykisk helsevern og rus, og 
239 i somatikk. I april var tallene henholdsvis 24 og 229. 
 

Aktivitet somatikk 
Aktiviteten innen somatikken viser en økning i mai sammenlignet med året før, men 
ligger under plantall.   
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
Voksenpsykiatri (VPP) 
Aktiviteten for voksenpsykiatri viser en reduksjon på 151 polikliniske konsultasjoner i 
mai sammenlignet med samme periode i 2020. Det er en tydelig endring før og etter  
covid-19, hvor det er en stor økning i antall digitale konsultasjoner. VPP ligger over 
plantall i mai, og pr. mai. 
 

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
Barne- og ungdomspsykiatrien viser en reduksjon på 63 polikliniske konsultasjoner i 
mai sammenlignet med samme periode i 2020. Det er en reduksjon i antall digitale 
konsultasjoner i mai sammenlignet med samme periode i 2020. BUP ligger under 
plantall i mai. Pr mai ligger antallet konsultasjoner under plantall, og forårsakes i all 
hovedsak av lav aktivitet kun i mai. 
 

  

Ventetid Somatikk VPP BUP TSB/RUS

Måltall 50                 40                 35                 30                 

Mai 2020 74                 71                 63                 31                 

Mai 2021 67                 49                 47                 55                 

Fristbrudd Somatikk Psykiatri Totalt

Mai 2021 13,4 % 8,9 % 12,9 %
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Rus (TSB) 
Rusomsorg har 39 polikliniske konsultasjoner mindre i mai sammenlignet med samme 
periode i 2020. Det er en stor %-vis nedgang i alle klinikker innenfor rus området og 
skyldes nok i stor grad covid-19. Antallet digitale konsultasjoner viser en reduksjon i 
mai sammenlignet med samme periode i 2020. Pr. mai er aktiviteten betydelig lavere 
enn planlagt. 
 

Digitale konsultasjoner (video og telefon) 
Målet er at andelen digitale konsultasjoner skal være 15 % av totalt antall polikliniske 
konsultasjoner i 2021. Pr. mai har foretaket en andel på 11,4 % digitale konsultasjoner. 
 

Psykisk helsevern og rus har størst andel digitale konsultasjoner med 23,2 % pr. mai. I 
somatikk er digitale konsultasjoner på 4,5 % pr. mai. Andelen digitale konsultasjoner 
viser en økning fra januar med 2,97% til 6,83% i mai i somatikken. I psykisk helsevern 
og rus er andelen stabil i samme periode. 
 

Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har i mai et negativt resultat på -18,8 mill. Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -20,8 mill.  
 

 
 

Avviket i mai tilskrives i all hovedsak lavere ISF inntekter, høye lønnskostnader og høye 
varekostnader knyttet til aktivitet.  
 

Foretaket har netto covid-19 kostnader hittil i år i på 10 mill. I mai isolert var netto 
covid-19 kostnader 7,6 mill. som følge av et stort utbrudd i Hammerfest. Følgende covid-
19 kostnader er rapportert til Helse Nord: 
 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring fra 

i fjor

Basisramme 142,4 142,4 +0,0 710,7 710,7 0,0 668,9 +41,9

ISF inntekter 31,7 41,3 -9,6 182,6 200,2 -17,6 165,3 +17,3

Gjestepasientinntekter 0,7 0,7 +0,0 3,1 3,6 -0,5 3,6 -0,5

Øvrige driftsinntekter 18,3 17,9 +0,4 93,6 88,9 4,7 57,3 +36,3

Sum driftsinntekter 193,1 202,3 -9,2 990,0 1 003,4 -13,4 895,1 +95,0

Kjøp av helsetjenester 9,4 11,4 +2,0 60,5 56,9 -3,7 61,0 -0,5

Varekostnader knyttet til aktivitet 18,7 14,6 -4,1 89,2 69,8 -19,4 74,7 +14,5

Innleid arbeidskraft 7,4 7,3 -0,1 40,1 37,6 -2,5 29,0 +11,1

Lønnskostnader 122,4 112,1 -10,4 592,9 557,8 -35,1 548,0 +44,9

Avskrivninger og nedskrivninger 10,8 10,8 -0,0 54,6 54,1 -0,4 52,9 +1,6

Andre driftskostnader 40,8 41,2 +0,4 198,6 202,4 3,8 172,1 +26,4

Sum driftskostnader 209,5 197,3 -12,2 1 035,8 978,6 -57,2 937,8 +98,0

Driftsresultat -16,4 5,0 -21,4 -45,8 24,8 -70,6 -42,8 -3,1

Finansresultat -2,4 -3,0 +0,6 -11,4 -14,8 3,4 -14,2 +2,8

Ordinært resultat -18,8 2,0 -20,8 -57,2 10,0 -67,2 -56,9 -0,3

Hittil i fjormai Hittil i år
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Prognose 
Finnmarkssykehuset HF har for 2021 et resultatkrav fra Helse Nord på +24 mill. 
Foretaket har revidert prognosen for netto resultat basert på tall pr. mai på 113,5 mill. 

 
 
Foretaket hadde en prognose basert på resultatene per februar som viste et forventet 
resultat i 2021 på -30 mill., med ett resultatkrav på +24 mill. gir dette et negativt avvik 
på 54 mill. 
 
Basert på resultatet per mai er forventet resultat -95,1 mill., noe som gir ett negativt 
avvik i foretaket på 119 mill. Prognosen legger til grunn at det gjennomføres tiltak på 
41,7 mill. i 2021.  

 

 

Rapportert samlet 

effekt  covid HiÅ Januar Februar Mars April Mai

Inntektssvikt relatert til covid -18,4 -4,3 -3,0 -4,4 2,1 -8,8

ISF -12,5 -2,9 -1,8 -3,2 3,4 -8,0

Gjestepasienter -1,4 -0,9 0,4 0,1 -0,9 -0,1

Polikliniske inntekter 0,8 0,1 -0,6 -0,6 1,3 0,6

Andre inntekter -5,3 -0,6 -1,0 -0,7 -1,7 -1,3

Merkostnader relatert til covid -21,6 -3 -7,5 2,1 -8,4 -4,8

Kjøp offentlige helsetjenester 3,8 0,8 -2,0 6,2 -2,4 1,2

Kjøp private helsetjenester 1,2 -0,1 1,0 0,5 -0,8 0,6

Varekostnader knyttet til aktivitet -3,2 -0,4 -0,4 -0,8 -0,4 -1,2

Innleid arbeidskraft -7,6 -1,8 -2,0 -1,7 -1,4 -0,7

Lønn faste ansatte -7,4 -1,6 -1,4 0,0 -2,4 -2,0

Overtid og ekstrahjelp, vikarer -9,3 -1,9 -2,0 -1,6 -1,8 -2,0

Annen lønn -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

Avskrivinger -1,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Andre driftskostnader 2,6 2,3 -0,2 -0,2 1,1 -0,4

Sum koronaeffekt før kompensasjon -40,0 -7,3 -10,5 -2,3 -6,3 -13,6

Kompensasjon 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

SUM koronaeffekt på driftsresultat -10,0 -1,3 -4,5 3,7 -0,3 -7,6

Prognose 2021 Mai Februar

Resultat 57 313 584               14 975 707            

Korreksjon korona 10 000 000               2 363 310               

Korrigert resultat 47 313 584               12 612 397            

Prognose (resultat/mnd*12 113 552 600            75 674 382            

Prognose tiltaksplaner basert på effekt pr februar41 700 000-               60 023 000-            

Nye stillinger, ikke i budsjett 1 800 000                 2 800 000               

Tiltak bygg 7 500 000                 -                           

Vedvarende kostnader pasientreiser 3 447 600                 -                           

Vedvarende bemanning intensiv Kirkenes 7 000 000                 -                           

Økt renhold 3 500 000                 3 500 000               

Økte avskrivninger -                             8 000 000               

Prognose resultat 31.12.21 95 100 200               29 951 382            

Just budsjett resultat 31.12.21 24 000 000-               23 999 999-            

Prognose avvik 31.12.21 119 100 200-            53 951 381-            
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Årsak til endring i prognosen skyldes en negativ utvikling i driftsresultatet. Resultat 
korrigert for koronaeffekter var i februar et underskudd på 12,6 mill., i mai er samme 
resultat forverret med 34 mill. til -47,3 mill. korrigert for netto korona kostnader på  
10 mill.   
 

Tiltak 
Finnmarkssykehuset HF har i 2021 justert budsjetterte tiltak til 92,4 mill. etter ny 
risikovurdering av tiltakene. Risikovurderte tiltak er endret fra 60,3 mill. til 41,7 mill. i 
2021. Pr. mai er det realisert tiltak for 24,4 mill. Målt mot justert budsjett for planlagte 
tiltak i 2021 er effekten 26,4 %, og målt mot revidert risikojustert budsjett er effekten på 
58,6 %. 
 

 
 
Justering av tiltaksplaner og nye tiltak 
I gjennomgangen som er gjennomført er tiltak for 10,4 mill. tatt ut av tiltaksplanene, og 
vil ikke gjennomføres. Tiltak for 17,8 mill. er utsatt til 2022. De resterende tiltakene som 
skal gjennomføres i 2021 har en beregnet effekt på 41,7 mill. 
 
Pr mai 2021 er resultatet -43,9 mill. og resultatavvik -53,9 mill. korrigert for netto  
covid-19. Prognosen for 2021 er et resultat på -88 mill., det vil si et resultatavvik på  
-112 mill. Avviket pr. mai forklares med: 
Lønn og innleie -22,9 mill. (42% av totalt avvik) 
Inntekter  -11,0 mill. (20% av totalt avvik) 
 
Tiltaksgjennomføring følges opp hver måned i administrerende direktør sitt 
oppfølgingsmøte med klinikksjefene. I disse møtene er det fokus på økonomi og tiltak, 
kvalitetsindikatorer og sykefraværsutvikling. 
 
Resultatutviklingen har vært negativ fra 2019, da det oppstod en betydelig økning i 
vakante legestillinger i medisinsk avdeling i Hammerfest, samt at vakant radiologstilling 
ga en betydelig økning i innleie fra byrå. I tillegg ble det vanskeligere å få tak i svenske 
sykepleiere. Både kostnader på innleie fra byrå og variable lønnskostnader økte 
betraktelig dette året, og økningen har fortsatt etter 2019. 
 
Det er grunn til å tro at utviklingen i kostnadsnivået knyttet til personellressurser ikke 
kompenseres gjennom ISF-ordningen eller gjennom inntektsfordelingsmodellen. Dette 
betyr at innretningen på tiltak og løsningsstrategien for Finnmarkssykehuset HF, som er 
å rekruttere og stabilisere samt øke nærværet, er riktig strategi.  
 

 

 

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Justert 

Budsjett 

2021

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil 

i år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 17 107      17 107      8 701        50,9 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 7 398        5 918        4 627        78,2 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 17 707      8 654        5 176        59,8 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 50 177      10 035      5 932        59,1 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 92 389      41 715      24 436      58,6 %
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Anbefalinger for arbeidet i 2021 (kort sikt); 

- Forsterke tiltak vedtatt i budsjett 2021 knyttet til løsningsstrategiene 
- Gjennomføre risikojusterte tiltak, totalt 41,7 mill.  

- Innføre stram kostnadsstyring på klinikk/-stabsnivå, jfr. vedlegg 3 

- Service drift og eiendom 

o Tiltak bygg – gjennomføre tiltak for 5 mill., ikke 10 mill. 

o Renholdsplan revurderes 

o Utsatte IKT-prosjekter, 2 mill. 

 

Anbefaling for det videre arbeidet mot budsjett 2022-2024  

Punktene under er nærmere beskrevet i vedlegg 3. 

- Operasjonalisere tiltak som er utsatt, plan og ansvar 
- Gjennomgang av alle sengeposter/tun innen 1. november 2021. Anbefalinger i 

riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i Helseforetakene av 
2017 legges til grunn for arbeidet.  

- Vurdere potensialet for mer vridning fra døgn til dag  
- Antall godkjente stillinger med og uten budsjettmidler, mot faktiske stillinger 

avklares i budsjettprosessen. 
- Anskaffelser, gevinstrealisering i samråd med sykehusinnkjøp 
- Gjennomgå og vurdere aktivitetsplaner og budsjett  

 

Likviditet og investeringer 
Faktisk forbruk viser at det er brukt 243,4 mill. av kassakreditten på 270 mill. Det er en 
disponibel saldo på 26,6 mill. ved utgangen av mai. Det er en reduksjon i likviditeten fra 
forrige måned på -45,8 mill.  

Det er i styresak 82/2020 Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028, 
vedtatt et investeringsbudsjett på 818 mill. for 2021. Pr. mai 2021 er det hovedsakelig 
belastet 164,5 mill. på nye Hammerfest sykehus, 30,2 mill. på Alta Nærsykehus, 6,1 mill. 
påkostning bygg, 9,3 mill. på MTU/ambulanser og 2,1 mill. på nye Kirkenes sykehus. 
 
 

Bemanning 
Brutto månedsverk er i mai 66 over samme periode i fjor.  

4. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 14. juni 2021, og behandlet i 
FAMU samme dag. 
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7. Direktørens vurdering 
Kvalitetsindikatorene for mai viser en positiv utvikling innenfor aktivitet sammenlignet 
med mai 2020, men i forhold til plantall har Finnmarkssykehuset HF fortsatt negative 
avvik. Dette resulterer i negativt avvik på ventetid og fristbrudd. Innen psykisk 
helsevern og rus har man en god utvikling på ventetiden i forhold til 2020, mens 
somatikk har økt ventetiden i forhold til samme periode i fjor. I mai isolert sett økte 
ventetiden på nytt på grunn av covid-19 utbruddet i Hammerfest 
 
Den økonomiske situasjon i Finnmarkssykehuset HF er svært krevende, og prognosen er 
ytterligere forverret fra februar. Dette skyldes i hovedsak en betydelig økning i 
kostnader i kjernevirksomheten. Innleie fra byrå øker samtidig som variable 
lønnskostnader øker. Foretaket når heller ikke planlagt aktivitetstall, til tross for at det 
er innført både kvelds- og helgepoliklinikk. I tillegg er gjennomføringsgraden av 
tiltaksplanene for lav. Tiltaksplanene er nå ryddet, og forsterkede tiltak er skissert.  
 
De skisserte tiltak på kort sikt er stort sett å sette planlagte aktiviteter på vent for å 
unngå økte kostnader. På lang sikt underbygger de skisserte tiltakene i stor grad 
vedtatte løsningsstrategier, men er sannsynligvis ikke tilstrekkelig til å oppnå balanse, 
heller ikke på sikt. Det iverksettes derfor denne høsten et betydelig analysearbeid basert 
på riksrevisjonens undersøkelse for styring av pleiepersonell i helseforetakene. Arbeidet 
vil pågå utover høsten frem mot budsjett 2022, og skal forankres i, og involvere 
klinikkene.  
 
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 5-2021 
2. Tiltaksgjennomgang, jfr. styrets bestilling sak 28/2021 
3. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressurser i helseforetak – se link 
4. Tiltaksplaner 2021 revidert 
 

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2014-2015/styring-av-pleieressursene-i-helseforetakene/
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Oppsummering av utvikling 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i mai og hittil i 2021. 
Resultatet for mai er negativt med -18,8 mill. Resultatavviket er på -20,8 mill. Pr. mai er 
resultatet negativt med -57,2 mill. og resultatavviket er på -67,2 mill.   
 
Avviklet ventetid i mai for Finnmarkssykehuset HF sett i forhold til nasjonale måltall; 
somatikk 67 dager (17 dager over måltall), BUP 47 dager (12 dager over måltall), VOP 49 
dager (9 dager over måltall) og TSB/Rus 55 dager (25 dager over måltall). 
Det var totalt 12,9 % fristbrudd i mai, som er over målet om 0 fristbrudd. 
 
Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var 10,2% i april. Det er 2,7% over målet på 
7,5%. Det er 0,2% høyere enn måneden før og 2,1% økning mot samme måned i fjor. 
 
Målet for den gylne regel er større aktivitetsvekst for polikliniske konsultasjoner for psykiatri 
i forhold til somatikk. Dette oppnås ikke pr. mai, da det summert er 8,3 % større 
aktivitetsvekst innen somatikk enn for psykiatri. Veksten for kostnader innen psykiatri skal 
være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. 4,5 %. Kostnadsøkningen pr. mai innen 
psykiatri er på 1,8 % og kostnadsparameteren oppnås ikke. For ventetider nås ikke målene 
innen psykiatrien pr. mai, men det er positiv utvikling i forhold til somatikken.  
 
Pr. mai er det realisert tiltak for 24,4 mill. Dette er en oppnåelsesgrad på 26,4 % av justerte 
budsjetterte tiltak, og 58,6 % av revidert risikojustert budsjett for tiltakene i 2021. 
 

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager 67 -1 -7

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 49 -8 -22

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 47 -1 -16

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 55 10 24

Fristbrudd skal være 0 12,9 % -0,5 p.p. -12,6 p.p.

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 82,0 % -2,8 p.p. +2,8 p.p.

Aktivitetsvekst PHR mai 2021  Endring fra i fjor 

Prosentvis økning polikliniske konsultasjoner i  forhold til  somatikk -8,3 % 18,0 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

mai 2021 -18,8 -20,8 -10,7

Hittil  i  år -57,2 -67,2 -0,3

Tiltak  2021 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 92 389 41 715 24 436

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

mai 2021 TNOK 270 000 26 614 -45 824                      

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) apr. 2021 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 10,2 % 9,9 % 9,9 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp mai 2021 HiÅ HiF

Meldt fra kommune 3                                       17                          37                               

Meldt fra spesialisthelsetjenesten 3                                       27                          36                               

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

Antall publisert behandlingsbeskrivelser 1 1 134                             

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

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 64,4 % 62,7 % 57,8 %

Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %) 0,1 % 0,1 % 0,0 %
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Kvalitet 

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

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Sum gjennomsnittlig avviklet ventetid var 65 dager i mai 2021. Til sammenligning var 
ventetiden73 dager i mai 2020, og snitt ventetid i 2020 var på 66 dager. 
 
 
Ventetid somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

Ventetid psykisk helsevern voksne 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

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

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

2021 66 77 70 68 67 - - - - - - -

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

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

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

Voksne 2021 53 51 43 57 49 - - - - - - -

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

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 
Ventetid barn- og ungdomspsykiatri 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

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

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

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

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

TSB/Rus 2021 43 24 43 45 55 - - - - - - -

Mål 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

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

Barn/unge 2021 54 48 50 48 47 - - - - - - -

Mål 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
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Fristbrudd 

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

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Det var totalt 12,9 % fristbrudd i mai måned, som er over målet om 0 fristbrudd. Tabellen 
under viser andeler fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 

Kilde: HN LIS 

 

Fristbrudd summert

Kilde: HN LIS 

I mai er det totalt 12,9 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
Det er summert 4 997 pasienter på ventelister ved utgangen av mai. Ved utgangen av mai 
2020 var det 4 188 pasienter på ventelister. 

 
 
 
 
 
 
 

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

FIN totalt 2021 13,1 % 18,1 % 11,6 % 13,4 % 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Somatikk 2021 13,8 % 18,4 % 12,3 % 14,0 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Psykisk Helsevern og rus 2021 7,2 % 14,8 % 3,8 % 6,6 % 8,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

FIN totalt 2020 2,9 % 1,4 % 2,1 % 12,8 % 25,5 % 29,8 % 18,0 % 18,3 % 17,6 % 14,2 % 12,4 % 12,1 %
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Sum antall på ventelister 5043 5126 5032 4703 4997
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Fristbrudd somatikk 

 
Kilde: HN LIS 
I mai er det i somatikken 13,4 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
Det er i somatikken 4 647 pasienter på ventelister ved utgangen av mai. Ved utgangen av mai 
2020 var det 3 969 på ventelister.  

 
 
Fristbrudd psykisk helsevern og rus 

 
Kilde: HN LIS 
I mai er det i psykisk helsevern og rus 8,9 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF. 
Det er innen psykiatri 350 pasienter på ventelister ved utgangen av mai. Ved utgangen av mai 
2020 var det 219 på ventelister innen psykiatri. 

 
 
Pr.mai er det 8 fristbruddpasienter under behandling i psykiatrien tidligere sendt til HELFO: 

 
Kilde: Tall innrapportert fra HELFO 

Det er 1 pasient som er utskrevet i løpet av april 2021, og det er fortsatt 7 pasienter i 
behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia. 
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Den gylne regel 
Det er krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykiatri enn for somatikk. Oppfølging 
og måling av vekst skal gjøres for aktivitet, ventetid og kostnader. 

Tabellen under viser utviklingen i 2021 mot 2020. 

 
Kilde: HN LIS, Analysesenteret og Agresso 

Hittil i år er det økning for poliklinisk aktivitet i psykiatrien sett mot fjoråret med 18,0 %, 
mens det er en økning på 26,3 % innen somatikken.  

Det er kostnadsøkning hittil i år i somatikken med 5,7 % mot samme periode i 2020. For 
psykiatrien skal veksten være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 4,5 %. 
Sum økning innen psykiatrien var på 1,8 % pr. mai 2021 i forhold til samme periode i 2020. 

Sum gjennomsnittlig ventetid innen psykiatri er redusert hittil i år med -9,1 % i forhold til 
samme periode i 2020, mens somatikken har økt ventetiden med 16,7 %. Psykiatrien har 
likevel ikke oppnådd nasjonale måltall for ventetider i 2021, selv om utviklingen er positiv 
sett i forhold til somatikken. 

Dermed er ingen av de tre parameterne innen den gylne regel oppnådd pr. mai 2021. 

 

 

 

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

fjor

Somatikk 4 907             5 480             23 906           30 191           26,3 %

VPP 2 142             1 991             9 075             10 933           20,5 %

BUP 1 033             970                 4 678             5 519             18,0 %

TSB 123                 84                   606                 493                 -18,6 %

SUM PHR 3 298             3 045             14 359           16 945           18,0 %

Somatikk 97,2               109,3             505,4             534,4             5,7 %

VPP 19,9               20,8               102,0             104,5             2,5 %

BUP 6,0                  6,7                  32,9               33,4               1,5 %

TSB 1,4                  1,0                  6,6                  6,2                  -6,1 %

SUM PHR 27,3               28,5               141,5             144,1             1,8 %

Somatikk (< 50 dager) 74 67                   60                   70                   16,7 %

VPP (< 40 dager) 71 49                   61                   51                   -16,4 %

BUP (< 35 dager) 63 47                   51                   49                   -3,9 %

TSB (< 30 dager) 31 55                   37                   42                   13,5 %

SUM PHR 64 54 55 50 -9,1 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

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

Aktivitetsutvikling somatikk - Dag/døgn opphold 
Pr. mai 2021 er det høyere aktivitet i somatikken for dagopphold sett i forhold til samme 
periode i 2020, mens det er levere for heldøgnsopphold. Det er positivt avvik fra plantall for 
dagopphold, mens det er negativt avvik for heldøgnsopphold. I sum er det likevel økning mot 
plantall. 

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

 

Aktivitetsutvikling somatikk – DRG Dag/døgn opphold 
Utviklingen for antall DRG-poeng pr. mai 2021 er positiv for dag/døgnoppholdene sett mot 
samme periode i 2020. Antall DRG-poeng er imidlertid bak plantall. Det er  heldøgnsopphold 
som trekker ned antall DRG-poeng under planlagt nivå, selv om det i sum er flere opphold sett 
mot plantall. Heldøgnsopphold har større vekting for DRG-poengene enn dagoppholdene. 

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

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

Dag/døgn opphold 2020 1 738 1 614 1 463 1 243 1 434 1 626 1 474 1 485 1 667 1 501 1 313 1 648

Dag/døgn opphold 2021 1 550 1 571 1 791 1 575 1 478

Plantall Dag/døgn 2021 1 492 1 456 1 637 1 460 1 623 1 565 1 292 1 419 1 619 1 528 1 638 1 456
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

DRG Dag/døgn 2020 1 062 1 087 894 744 896 975 844 877 999 836 720 963

DRG Dag/døgn 2021 897 950 1 069 930 882

Plantall DRG 2021 981 957 1 076 969 1 065 1 028 849 933 1 064 1 005 1 076 957
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Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner 
Pr. mai 2021 er det høyere aktivitet for polikliniske konsultasjoner i forhold til samme 
periode i 2020 men lavere enn plantall. 

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

 

Aktivitetsutvikling somatikk – DRG polikliniske konsultasjoner 
Utviklingen for antall DRG-poeng pr. mai 2021 er positiv sett mot samme periode i 2020 men 
lavere enn plantall.  

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

 

Aktivitetsutvikling – VPP 
Voksenpsykiatri har lavere aktivitet for antall utskrivninger pr. mai enn både samme periode i 
2020 og plantall. Antall liggedøgn pr. mai er høyere enn samme periode i 2020 men lavere i 
forhold til plantall. 

Tabell under viser utvikling i forhold til ordinære som for telefon-og videokonsultasjoner.  

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

Poliklinisk konsult 2020 5 840 5 989 4 043 3 084 4 950 6 095 4 405 4 831 6 765 5 404 5 600 5 009

Poliklinisk konsult 2021 5 783 5 867 6 781 6 522 5 238

Plantall Pol.kons. 2021 6 283 6 130 6 896 6 206 6 819 6 590 5 440 5 977 6 819 6 436 6 896 6 130
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Kilde: HN LIS 

Pr. mai 2021 har klinikkene følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner innen VOP 
(samt endring i forhold til samme periode i 2020);  
Klinikk Alta 29,3% (+26,8% sammenlignet med 2020), Klinikk Kirkenes 29,0% (+22,9% 
sammenlignet med 2020), Sámi Klinihkka 19,4% (+18,9% sammenlignet med 2020) og 
Klinikk Hammerfest 22,3% (+11,6% sammenlignet med 2020). 

Summert er det 20,5% økning av polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatri pr. mai 
2021 sett mot samme periode i 2020. 

 

Aktivitetsutvikling – BUP 
Barn- og ungdomspsykiatri har høyere aktivitet for antall liggedøgn og antall utskrivninger pr. 
mai 2021 enn både plantall og samme periode i 2020.   

Tabell under viser utvikling i forhold til ordinære som for telefon-og videokonsultasjoner.  

 
Kilde: HN LIS 

Pr. mai 2021 har klinikkene følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner innen BUP 
(samt endring i forhold til samme periode i 2020);  
Klinikk Alta 29,1% (+37,0% sammenlignet med 2020), Klinikk Kirkenes 21,7% (+6,9% 
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Digitale kons. 2020 78 83 696 1 248 866 508 221 345 394 542 655 469
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sammenlignet med 2020), Sámi Klinihkka 28,0% (-4,6% sammenlignet med 2020) og Klinikk 
Hammerfest 21,2% (+52,9% sammenlignet med 2020). 

Summert er det 18,0% økning av polikliniske konsultasjoner innen barn- og 
ungdomspsykiatri pr. mai 2021 sett mot samme periode i 2020. 

 

Aktivitetsutvikling - TSB/Rus 
Rusomsorg har lavere aktivitet for antall utskrivninger pr. mai 2021 både sammenlignet med 
samme periode i 2020 samt plantall. Antall liggedøgn er høyere pr. mai 2021 sammenlignet 
med samme periode i 2020, men ligger bak plantall. 

Tabell under viser utvikling i forhold til ordinære som for telefon-og videokonsultasjoner.  

 
Kilde: HN LIS 

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

Klinikk Hammerfest 9,7% (-47,8% sammenlignet med 2020), Sámi Klinihkka 20,9% (-48,0% 
sammenlignet med 2020), Klinikk Alta 68,2% (+6,3% sammenlignet med 2020) og Klinikk 
Kirkenes 1,2% (det er få konsultasjoner i 2021 mot 0 i 2020). Det er relativt få konsultasjoner 
innen TSB/Rus, og små endringer kan dermed utgjøre prosentvis store utslag. 

Summert er det 18,6% reduksjon av polikliniske konsultasjoner innen TSB/Rus pr. mai 2021 
sett mot samme periode i 2020. 
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DRG-poeng psykiatri egne pasienter 

Tabellen under viser sum utvikling for DRG-poeng for egne pasienter innen psykiatrien pr. 
måned i 2021 sett i forhold til plantall og 2020. Pr. mai er det 676 flere DRG-poeng enn 
samme periode i 2020, men det er et negativt avvik mot plantall på -233 DRG-poeng. 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF har som mål i 2021 at andelen digitale konsultasjoner (telefon-og 
video) skal være på 15 % i forhold til antall polikliniske konsultasjoner. Pr. mai er andelen for 
sum digitale konsultasjoner 11,44 %, som er 3,56 % under måltallet. Andelen for samme 
periode i 2020 var på 17,15 %. 

Tabell under viser sum utvikling pr. måned for andel digitale konsultasjoner for 2020-2021. 

 
Kilde: HN LIS 

 

 

 

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

DRG-poeng 2020 596 567 523 547 661 643 372 517 734 699 736 600

DRG-Poeng 2021 712 725 795 717 621

Plantall DRG 2021 739 721 811 730 802 775 640 703 802 757 811 720
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Andel digitale kons. 2021 10,82 % 10,92 % 11,89 % 10,37 % 13,32 %

Måltall digitale kons. 2021 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Utvikling andel digitale konsultasjoner, somatikk 
Pr. mai 2021 er andelen digitale konsultasjoner for somatikken på 4,46 %. Målet om 15 % 
digitale konsultasjoner oppnås dermed ikke. Andelen for samme periode i 2020 var 4,8 %. 

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

 
Kilde: HN LIS 

 

Utvikling andel digitale konsultasjoner, psykisk helsevern og rus 
Pr. mai 2021 er andelen digitale konsultasjoner for psykisk helsevern og rus på 23,17 %. 
Målet om 15 % digitale konsultasjoner oppnås dermed. Andelen for samme periode i 2020 var 
på 40,59 %. 

Tabell under viser utvikling andel digitale konsultasjoner pr. måned innen psykiatrien for 
2020-2021. 

 
Kilde: HN LIS 

 

 

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

Andel digitale kons. 2020 0,48 % 0,99 % 6,04 % 14,82 % 7,33 % 3,38 % 3,27 % 2,71 % 2,80 % 5,70 % 5,68 % 4,62 %

Andel digitale kons. 2021 2,97 % 4,32 % 4,76 % 3,62 % 6,83 %

Måltall digitale kons. 2021 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Andel digitale konsultasjoner innen somatikk 2020-2021

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

Andel digitale kons. 2020 9,55 % 11,34 % 52,57 % 80,57 % 46,69 % 33,25 % 26,20 % 30,84 % 26,05 % 35,94 % 46,07 % 37,04 %

Andel digitale kons. 2021 23,68 % 21,90 % 23,74 % 22,69 % 23,81 %

Måltall digitale kons. 2021 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Andel digitale konsultasjoner innen psykiatri 2020-2021
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Digitale konsultasjoner pr. fagområde 
Tabell under viser andel digitale konsultasjoner pr. fagområde i Finnmarkssykehuset HF pr. 
mai 2021. 

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

 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

 

Fagområde NPR

Andel digitale konsultasjoner 

pr. mai 2021

Pågående tiltak som skal bidra til 

måloppnåelse

Psykisk helsevern voksne 25,50 % Handlingsplan under utarbeidelse

Psykisk helsevern barn og unge 17,90 % Handlingsplan under utarbeidelse

TSB/Rus 24,42 % Handlingsplan under utarbeidelse

Allergologi 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Barnesykdommer 18,62 % Handlingsplan under utarbeidelse

Blodsykdommer 4,02 % Handlingsplan under utarbeidelse

Endokrinologi 18,34 % Handlingsplan under utarbeidelse

Fordøyelsessykdommer 5,19 % Handlingsplan under utarbeidelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering 5,15 % Handlingsplan under utarbeidelse

Gastroenterologisk kirurgi 1,36 % Handlingsplan under utarbeidelse

Generell indremedisin 5,01 % Handlingsplan under utarbeidelse

Generell kirurgi 2,45 % Handlingsplan under utarbeidelse

Geriatri 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Habilitering barn og unge 14,89 % Handlingsplan under utarbeidelse

Habilitering voksne 31,75 % Handlingsplan under utarbeidelse

Hjertesykdommer 0,47 % Handlingsplan under utarbeidelse

Hud og veneriske sykdommer 1,94 % Handlingsplan under utarbeidelse

Infeksjonssykdommer 5,26 % Handlingsplan under utarbeidelse

Karkirurgi 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 0,53 % Handlingsplan under utarbeidelse

Lungesykdommer 1,37 % Handlingsplan under utarbeidelse

Nevrologi 3,05 % Handlingsplan under utarbeidelse

Nyresykdommer 7,48 % Handlingsplan under utarbeidelse

Ortopedisk kirurgi (inkl. revmakirurgi) 2,48 % Handlingsplan under utarbeidelse

Plastikk kirurgi 2,44 % Handlingsplan under utarbeidelse

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 20,53 % Handlingsplan under utarbeidelse

Sykelig overvekt 14,43 % Handlingsplan under utarbeidelse

Terapeutisk onkologi og radioterapi 2,51 % Handlingsplan under utarbeidelse

Urologi 3,91 % Handlingsplan under utarbeidelse

Øre-nese-halssykdommer 0,73 % Handlingsplan under utarbeidelse

Øyesykdommer 0,00 % Handlingsplan under utarbeidelse

Måltall 2021: 15 %

Finnmarkssykehuset HF
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i mai et negativt resultat på -18,8 mill. Målt mot et resultatkrav 
på 2,0 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på -20,8 mill. 

For driftsinntektene er det et negativt budsjettavvik på -9,2 mill. som kan relateres til ISF-
inntektene. I hovedsak er det heldøgnspasienter og polikliniske inntekter som utgjør det 
negative avviket. For øvrige driftsinntekter er det poliklinikk- og laboratorieinntekter fra RHF, 
samt øremerkede tilskudd som hovedsakelig utgjør det positive avviket. 

For driftskostnader eksklusiv finans er det et negativt budsjettavvik på -12,2 mill. Det er 
hovedsakelig lønnskostnader og varekostnader knyttet til aktivitet som utgjør negativt avvik. 
For lønnskostnadene er det i hovedsak utgifter til vikarer, overtid og diverse tilleggslønn som 
utgjør avviket. Negativt avvik for varekostnader knyttet til aktivitet gjelder hovedsakelig 
medikamenter, diverse medisinske forbruksvarer og rekvisita laboratorie. Det er positive 
avvik for kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. 

Kostnader knyttet til covid 19 utgjør 7,6 mill. for mai måned. 

Brutto effekt knyttet til covid-19 er beregnet til 40,0 mill. hittil i år. Finnmarkssykehuset HF 
har fått kompensert for effekter av covid-19 med 30 mill. pr. mai, og netto effekt på 
driftsresultatet er på 10,0 mill. hittil i år.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 142,4 142,4 +0,0 710,7 710,7 0,0 668,9 +41,9

ISF inntekter 31,7 41,3 -9,6 182,6 200,2 -17,6 165,3 +17,3

Gjestepas ientinntekter 0,7 0,7 +0,0 3,1 3,6 -0,5 3,6 -0,5

Øvrige dri fts inntekter 18,3 17,9 +0,4 93,6 88,9 4,7 57,3 +36,3

Sum driftsinntekter 193,1 202,3 -9,2 990,0 1 003,4 -13,4 895,1 +95,0

Kjøp av helsetjenester 9,4 11,4 +2,0 60,5 56,9 -3,7 61,0 -0,5

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 18,7 14,6 -4,1 89,2 69,8 -19,4 74,7 +14,5

Innleid arbeidskraft 7,4 7,3 -0,1 40,1 37,6 -2,5 29,0 +11,1

Lønnskostnader 122,4 112,1 -10,4 592,9 557,8 -35,1 548,0 +44,9

Avskrivninger og nedskrivninger 10,8 10,8 -0,0 54,6 54,1 -0,4 52,9 +1,6

Andre dri ftskostnader 40,8 41,2 +0,4 198,6 202,4 3,8 172,1 +26,4

Sum driftskostnader 209,5 197,3 -12,2 1 035,8 978,6 -57,2 937,8 +98,0

Driftsresultat -16,4 5,0 -21,4 -45,8 24,8 -70,6 -42,8 -3,1

Finansresultat -2,4 -3,0 +0,6 -11,4 -14,8 3,4 -14,2 +2,8

Ordinært resultat -18,8 2,0 -20,8 -57,2 10,0 -67,2 -56,9 -0,3

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

 
Kilde: Agresso. Tall i hele tusen. 

Sámi Klinihkka har positivt avvik hittil i år på +3,7 mill. Korrigert for covid-19 er avviket på 
+4,4 mill. Avviket (inkl covid-19) er i hovedsak på lønn, 3,3 mill. Andre driftskostnader er 
positiv med 1,4 mill, som i hovedsak er reisekostnader. Ligger etter på aktivitet, i fht budsjett -
0,9 mill. 

Klinikk Hammerfest har negativt avvik hittil i år på -29,2 mill. Korrigert for covid-19 er 
avviket på -20,2 mill. I hovedsak skyldes avviket lønn med -15,2 mill og varekostnader med -9 
mill. På lønn ligger overforbruket i hovedsak på vikar og overtid, mens avviket på 
varekostnadene ligger på innleie fra byrå og andre medisinske forbruksvarer. Ligger etter på 
aktivitet med 3,7 mill.  

Klinikk Kirkenes har et negativt avvik hittil i år på -35,9 mill. Korrigert for Covid-19 er avviket 
på -21 mill. ISF inntektene ligger etter med 9,7 mill, hvorav poliklinikk utgjør 6,3 mill. 
Varekostnadene har ett avvik på 8,6 mill, av dette er 3 mill medikamenter og 5,4 mill innleie 
sykepleiere fra byrå. Avvik på lønn 15,5 mill, 10 mill på vikarer og øvrig på overtid.   

Klinikk Alta har et negativt avvik hittil i år på -3,6 mill. Korrigert for Covid-19  er avviket på -
0,2 mill. Det er positivt avvik for ISF-inntekter og egenandeler. Varekost har ett negativt avvik 
på 3,1 mill, i hovedsak medikamenter. Lønn viser ett negativt avvik på 1,4 mill, dette er i 
hovedsak overtid. Andre driftskostnader viser ett negativt avvik på 1 mill. 

Klinikk Prehospital har et negativt avvik hittil i år på -1,7 mill. Korrigert for Covid-19 er 
avviket på -0,8 mill. Det er positive avvik for inntekter som gjelder tilskudd fra RHF, og 
negative avvik for variable lønnskostnader (i hovedsak overtid).  

Service, Drift og Eiendom har et positivt avvik hittil i år på 3,4 mill. Korrigert for Covid-19 er 
avviket på +4 mill. Det er hovedsakelig positive avvik på andre driftskostnader som lisenser 
og reisekostnader.  

 
 

 

 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

år i %

Avvik hittil i 

fjor

Avvik hittil i 

fjor i %

Stab med felleskostnader +1 715 +13 547 2,1 % +24 621 4,3 %

Gjestepasientkostnader +1 577 -1 642 -13,2 % -14 524

TNF Hemmere/H-resepter -1 594 -9 716 -115,3 % +5 201 33,1 %

Pasientreiser -459 -6 031 -7,9 % +8 327 11,3 %

Sami Klinihkka +477 +3 659 7,1 % +1 651 3,5 %

Klinikk Hammerfest -10 302 -29 230 -22,2 % -38 855 -33,1 %

Klinikk Kirkenes -9 833 -35 927 -35,0 % -37 651 -40,7 %

Klinikk Alta -1 997 -3 560 -6,7 % -2 507 -5,7 %

Klinikk Prehospital +16 -1 686 -2,1 % -6 492 -8,1 %

Klinikk Service, Drift og Eiendom -400 +3 370 3,0 % -6 699 -7,0 %

Sum -20 800 -67 216 -66 928
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Prognose 
Finnmarkssykehuset HF har for 2021 et resultatkrav fra Helse Nord på +24 mill. Foretaket har 
revidert prognosen for netto resultat basert på tall pr. mai. Prognosen på bakgrunn i 
resultatkravet fra Helse Nord er nå justert til et negativt avvik på -113 mill. 

 

Foretaket hadde en prognose basert på resultatene per februar som viste ett forventet 
resultat i 2021 på -30 mill, med ett resultatkrav på +24 mill ga dette ett negativt avvik på 54 
mill. 

Basert på resultatet per mai er forventet resultat 95 mill, noe som gir ett negativt avvik i 
foretaket på 119 mill.  

Årsak til endring i prognosen skyldes en negativ utvikling på driftsresultatet. Resultat 
korrigert for koronaeffekter var i februar ett underskudd på 12,6 mill, i mai er samme resultat 
forverret med 34 mill til -47,3 mill. Foretaket har hatt ett stort korona utbrudd i mai, slik at 
dette har fått store konsekvenser både for inntektene og kostnadene. 

I tillegg vil resultatet for året påvirkes av kostnader som ikke er påløpt ennå, eller som ikke 
ligger i budsjett. 

• Klinikkene i foretaket har hatt en gjennomgang på tiltaksgjennomføring, og prognosen på 
tiltaksplanene er redusert med 20 mill. til 41,7 mill. 

• Det er besluttet noen ansettelser som ikke var planlagt i budsjett. Dette er ass. Medisinsk fagsjef, 
stillinger innenfor informasjonssikkehet, øke stab i Kirkenes og samisktalende barnelege i Karasjok. 
Sistnevnte vil ikke realiseres nå og er derfor tatt ut i prognosen pr. mai. 

• Tiltak bygg er oppgradering i byggene som er budsjettert til 10 mill, men prosjektene er i startfasen 
og ingen kostnader er påløpt ennå. Det forutsettes i pronosen at 7 mill. av midlene vil påløpe i siste 
halvår i 2021.  

• Det er besluttet å beholde økt renhold også etter pandemien, noe som vil gi en halvårseffekt på 3,5 
mill. Forutsetter at pandemien er avsluttet i utgangen av juni, og at man da driftsmessig er over på 
normal drift.  

• Pasientreisekostnadene vil delvis vedvare utover juni, pga. økte priser på flybilletter. I tillegg er det i 
prognosen lagt inn at beredskap på intensiv Kirkenes ikke reduseres fra juni.  

• Avskrivninger 8 mill lagt inn i prognosen i februar viser seg å ikke ha en realitet ettersom man har 
tatt ned rammen på investeringsbudsjett 2021 for å møte overskridelser gjort i 2020. Dermed vil 
ikke avskrivningen øke mer enn budsjettert.  

Prognose 2021 Mai Februar

Resultat 57 313 584               14 975 707            

Korreksjon korona 10 000 000               2 363 310               

Korrigert resultat 47 313 584               12 612 397            

Prognose (resultat/mnd*12 113 552 600            75 674 382            

Prognose tiltaksplaner basert på effekt pr februar41 700 000-               60 023 000-            

Nye stillinger, ikke i budsjett 1 800 000                 2 800 000               

Tiltak bygg 7 500 000                 -                           

Vedvarende kostnader pasientreiser 3 447 600                 -                           

Vedvarende bemanning intensiv Kirkenes 7 000 000                 -                           

Økt renhold 3 500 000                 3 500 000               

Økte avskrivninger -                             8 000 000               

Prognose resultat 31.12.21 95 100 200               29 951 382            

Just budsjett resultat 31.12.21 24 000 000-               23 999 999-            

Prognose avvik 31.12.21 119 100 200-            53 951 381-            
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Utvikling lønnskostnader 
Lønnskostnadene utgjør største delen av de totale kostnadene. Tabell under viser utvikling 
for kontogruppe 50 (fast lønn og faste tillegg) samt 51 (variabel lønn) for årene 2019-2021, 
samt budsjett for 2021. 

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert i forhold til 2021 med årlig lønnsvekst. 

  
Kilde: Agresso 

 

Utvikling innleiekostnader fra byrå - leger 
Tabell under viser utvikling for innleie leger fra byrå for årene 2019-2021, samt budsjett for 
2021. Budsjettet for innleie leger er oppjustert i 2021. 

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert i forhold til 2021 med årlig prisvekst. 

 
Kilde: Agresso 

 

 

 

 

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

2019 105 139 99 050 100 353 105 214 102 897 102 845 72 283 81 242 103 839 103 956 110 058 111 358

2020 107 152 104 727 105 163 117 332 112 000 110 220 77 439 90 214 106 338 112 165 108 586 108 461

2021 110 380 108 551 106 712 120 375 115 519 - - - - - - -

Budsjett 2021 101 755 97 513 97 746 105 662 99 807 96 348 68 221 82 946 108 499 104 262 105 265 113 501

 40 000
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Utvikling lønnskostnader kontogruppe 50 (Fast lønn/faste tillegg) og 51 (Variabel lønn) 2019-2021

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

Innleie leger 2019 2 609 3 888 5 845 3 986 4 839 6 516 5 203 4 959 5 487 7 090 6 401 5 853

Innleie leger 2020 5 079 6 400 4 517 4 191 3 969 6 037 5 432 5 504 5 563 6 190 5 592 1 617

Innleie leger 2021 5 016 4 812 5 791 4 386 4 296 - - - - - - -

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

 -
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 7 000

 8 000
Innleie leger fra byrå 2019-2021



20 

 

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

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert i forhold til 2021 med årlig prisvekst.  

 
Kilde: Agresso 

 

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

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert i forhold til 2021 med årlig prisvekst. 

 
Kilde: Agresso 

 

 

 

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

Innleie sykepleiere 2019 996 118 - 263 150 122 1 227 476 - 307 220 204

Innleie sykepleiere 2020 71 109 150 - 1 534 1 891 3 018 3 854 2 320 3 705 3 377 2 773

Innleie sykepleiere 2021 1 585 1 406 1 918 1 860 1 322 - - - - - - -

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

 -
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Innleie sykepleiere fra byrå 2019-2021

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

Innleie Annet helsepers. 2019 241 723 799 1 074 1 196 243 252 1 543 862 605 1 011 932

Innleie Annet helsepers. 2020 440 1 377 858 871 476 607 2 121 1 851 688 1 409 1 269 534

Innleie Annet helsepers. 2021 1 288 1 709 1 446 1 486 1 759 - - - - - - -

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

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

Innleie annet helsepersonell fra byrå 2019-2021
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Redusere innleiekostnader fra byrå 
Det er opprettet et ressursteam på tvers av klinikkene der økonomi, HR og dedikerte 
klinikkressurser deltar. Fokus er på forbedring av planlegging, gjennomføring, kontroll og 
evaluering av innleie fra byrå. Systematisk tilnærming til planlegging og oppfølging forventes 
å gi resultater. Rutiner er utarbeidet og ressursteamet har månedlige møter. 

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

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

 

Gjennomføring av tiltak 
Finnmarkssykehuset har i 2021 justert budsjetterte tiltak til 92,4 mill. samt gjennomført ny 
risikovurdering av tiltakene. Risikovurderte tiltak er endret fra 60,3 mill. til 41,7 mill. Pr. mai 
er det realisert tiltak for 24,4 mill. Målt mot justert budsjett for planlagte tiltak i 2021 er 
effekten 26,4 %, og målt mot revidert risikojustert budsjett er effekten på 58,6 %. 

 
 
 
Tabellen under viser utviklingen for tiltaksgjennomføring pr. måned i perioden 2018-2021.  
Tall i hele tusen. 

 

 

Redusere innleie fra byrå i 

klinikk

Regnskap 

Hittil i fjor

Regnskap 

Hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik hittil i 

år

Planlagte uker 

HiÅ

Gjennomførte 

uker HiÅ

Avvik 

gjennomført

Klinikk Hammerfest 19 900 458   18 827 331   16 559 514   -2 267 817     209,2               252,8               -43,6                

Klinikk Kirkenes 2 267 908     3 682 951     6 011 304     2 328 353      67,0                 42,5                 24,5                 

Sami Klinihkka 2 050 032     2 966 997     2 729 092     -237 905        61,2                 39,8                 21,4                 

Klinikk Alta 3 004 898     6 513 192     6 884 834     371 642         107,4               103,4               4,0                   

Sum Finnmarkssykehuset HF 27 223 297   31 990 470   32 184 743   194 273         445                  439                  6                       

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Justert 

Budsjett 

2021

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 17 107      17 107      8 701         50,9 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 7 398         5 918        4 627         78,2 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 17 707      8 654        5 176         59,8 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 50 177      10 035      5 932         59,1 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 92 389      41 715      24 436      58,6 %

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

Tiltak 2021 2 314 4 596 5 516 7 066 4 944

Tiltak 2020 5 091 3 642 4 689 5 209 6 925 6 076 4 994 5 438 3 665 3 235 2 702 3 470

Tiltak 2019 2 128 2 475 2 939 2 037 2 303 2 737 2 533 1 973 2 447 2 693 2 440 2 167

Tiltak 2018 2 850 3 318 2 004 3 579 3 941 3 013 2 192 3 036 2 422 2 451 2 055 2 293

 -
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 7 000

 8 000
Gjennomførte tiltak pr. måned i perioden 2018-2021
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Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

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

 

Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditet pr. mai samt likviditetsprognose for 
2021 basert på forventede inn-og utbetalinger. Disponibel saldo består av kassakreditt og 
eventuelle egne midler på bank, som var 26,6 mill. ved utgangen av mai. Dette er en reduksjon 
i likviditet fra forrige måned med -45,8 mill. 

 

Investeringer 

 
 
Det er i styresak 82/2020 Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028, vedtatt et 
investeringsbudsjett på 818 mill. for 2021. 
 
Pr. mai 2021 er det hovedsakelig belastet 164,5 mill. på Nye Hammerfest Sykehus, 30,2 mill. 
på Alta Nærsykehus, 6,1 mill. påkostning bygg, 9,3 mill. på MTU/ambulanser og 2,1 mill. på 
Nye Kirkenes sykehus. 
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Likviditet 2021

Faktisk saldo 2021 Prognose 2021 Budsjett 2021 Kassekredittramme

Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringer 

tidligere år

 Investeringer hittil 

i år 

Inv. ramme 

i år

Investeringer hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt

Finnmarkssykehuset HF

Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 57 409                 -                                  -                 57 409                          947                 

Klinikk Alta 49 733                 30 193                           -                 79 926 44 813           

Kirkenes nye sykehus 164                       2 130                              -                 2 294                            -281 634       

Hammerfest nye sykehus 280 382               164 484                         773 000        444 865                       762 467         

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes 17 959                 6 088                              10 000          24 047                          14 972           

MTU, ambulanser, rehab m.m. 35 992                 9 281                              28 000          45 273                          34 433           

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                       -                                  7 000             -                                4 604             
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 
NB: Tabellen under har sitt startpunkt på 1200 månedsverk. 

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

Brutto månedsverk er 104 over plantall i mai 2021 og 66 månedsverk over mai 2020. 
Negativt avvik mot plantall gjelder for variabel lønn. 

Faste lønnskostnader er 25 månedsverk under plantall, mens variable lønnskostnader 
(timelønn/overtid/vaktlønn) utgjør 129 månedsverk over plantall. 

 

Sykefravær 

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

Sykefraværet rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF, og i april 2021 
var sum sykefravær 10,2 %, som er 2,7 % over måltallet på 7,5 %. Det er 0,2% høyere enn 
måneden før, og 2,1 % høyere enn samme måned i 2020. 

 

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

Variable mnd-verk 2021 219 220 193 225 206

Faste mnd-verk 2021 1 538 1 562 1 574 1 573 1 575

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

Månedsverk 2020 1 682 1 713 1 722 1 736 1 715 1 747 1 827 1 809 1 784 1 793 1 788 1 768
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Bygge- og utviklingsprosjekter 
 

Nye Hammerfest sykehus – gjennomføringsfase/produksjon 
HMS  

Arbeidet med ROS analyser for alle avdelinger på sykehuset som benytter sentralisert 
gassanlegg fortsetter ut i juni. ROS analyse for ny energisentral er ferdig, rapporten forventes 
oversendt fra totalleverandør i juni. Restrisiko-rapport RIV-RIE er overlevert pr. PIMS. 

 

Vernetiltak 

Det er gjennomført 4 vernerunder i mai. Det er utført 2 SJA (sikker jobbanalyse) i perioden 
innen kjerneboring og Protan-byggetidstekking. Det er registrert 17 RUH (rapport om 
uønsket hendelse), og alle er lukket. 

Totalentreprenør har gode rutiner på smittevernstiltak både inne på brakkeriggen og ute på 
byggeplassen. Nye covid-19 tiltak har påvirket reiseaktiviteten til partene i perioden. 

 

Kvalitet 

Dokumenter vedrørende HMS og seriøsitet ligger nå i en endelig versjon til godkjenning hos 
byggherren. Disse vil bli lagt til grunn for seriøsitets-og HMS arbeidet på byggeplass i det 
videre arbeidet med prosjektet. Det gjennomføres blant annet også gjennomsyn av store 
mengder plantegninger fra arkitekt, underleverandører og tekniske fag.  

 

Prosjektering/produksjon 

Når det gjelder funksjonalitet så er det flere ting som skjer. Virtuelle befaringer pågår. Der 
gjenstår det avdelingskjøkken, oppvarmingskjøkken og kantine. Oppstartsmøte er avholdt 
med leverandør og det er utarbeidet et arbeidsverktøy i dRofus men hensyn til fast utstyr i 
rommene. Det har vært avholdt flere møter samt oppstartsmøte med hensyn til ROS analyse 
av luftsmitteisolat.  

Prosjekteringen av bygget går stort sett i henhold til den reviderte prosjekterings-planen. For 
mai måned har produksjonen på byggeplassen gått som planlagt. 

 

Innenfor det tekniske har prosjektet lagt revidert dRofus til grunn for prosjekteringsarbeidet. 
Fortsatt er det veldig stor aktivitet på PIMS i forhold til prosjekteringsgruppens behov for 
avklaringer og beslutninger fra Sykehusbygg og prosjektet. 

 

Når det gjelder utstyr og inventar er kravspesifikasjon for vask- og steriliserings-utstyr ferdig 
bearbeidet av medvirkningsgruppen. Kravspesifikasjon for fastmontert utstyr til Operasjon og 
Intensiv er ferdig bearbeidet for delanbud Uttakssentraler og Operasjonslamper. Det pågår 
flere anskaffelser der det arbeides med flere kravspesifikasjoner som vil kunngjøres 
etterhvert. Utover dette er det avholdt flere møter med Hammerfest Sykehus for å 
kartlegge gjenbruk av medisin teknisk utstyr (MTU).  
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I samarbeid med Sykehusinnkjøp jobbes det med å videreutvikle Byggherrens innkjøpsplan. 
Omfang kan bli endret når man starter opp med anskaffelsespakker, og endringer vil bli 
hensyntatt. 

 
Prosjektstyring 
Produksjonen går som planlagt, og i positiv retning ligger produksjonen for betong-arbeidene 
og betongelementer foran planen. 
Covid- 19 er en stor risiko for fremdriften, men så langt har ikke prosjektet blitt påført store 
konsekvenser. 
 
Økonomi  
Bokførte kostnader i perioden er kr 444 883 723,-kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for 
forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til kr 478 783 947,- inkl. mva, også 
inkludert forprosjekt. 
 
Risiko 
I perioden har partene etablert og rapporterer månedlig på felles risikoregister. I tillegg har 
byggherren eget risikoregister som ligger utenfor kontrakt til totalentreprenør. 
 
Kunst 
Utsmykningsutvalget vil inngå kontrakt med kunstkurator i neste periode. Det er kommet inn 
4 tilbydere innenfor fristen. Kunstplan og videre framdrift innenfor mandatet vil bli 
utarbeidet deretter. 
 

OU-prosess Hammerfest (NHS-OU) 
Fremdrift.  

I mai er det besluttet hvordan mottaks- og oppvarmingskjøkkenet i Nye Hammerfest sykehus 
skal driftes. Det er tidligere avholdt møte med Hammerfest kommune, sektor Helse og omsorg 
der organisering av kjøkkenet var tema. I valget mellom to modeller er det besluttet at 
Finnmarkssykehuset skal være ansvarlig for driften. OU følger opp denne beslutningen med å 
igangsette arbeidet med å utrede hvordan dette praktisk skal driftes og i den forbindelse 
nedsettes det en gruppe som har fått i oppdrag å utrede dette. Mandat for gruppen er under 
utarbeidelse, og den planlegges nedsatt våren 2021 

 

Initiativet som ble tatt tidligere til å arrangere et oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts 
samarbeidet i NHS med formål å etablere en samarbeidsgruppe som et strategisk fora for de 
deltakende organisasjoner, er fremdeles utsatt i påvente av at Hammerfest samfunnet åpnes 
opp igjen etter et nytt stort smitteutbrudd i mai måned.  Så snart det er mulig vil foretaket 
sørge for at møtet gjennomføres.  

 

Når det gjelder den videre OU prosessen internt i Finnmarkssykehuset HF for årene fremover 
er det gjennomført møte mellom klinikkledelsen ved Hammerfest sykehus og byggeprosjektet 
inkludert OU bygg for sammen å legge en plan for hvilke delprosjekt som skal prioriteres å 
arbeide med i årene fremover.  Det vil være viktig å vurdere hvilke områder hvor det er 
sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke klinisk drift innenfor SDE.  
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Uavhengig av dette er Delprosjekt OU kontor igangsatt etter bestilling fra styret i 
Finnmarkssykehuset. Formålet er å svare ut styrets bestilling i styresak 28/2021 og foreslå 
fordeling av kontorer i klinisk areal og i 4 etasje i Nye Hammerfest Sykehus. Mandat er 
utarbeidet og delprosjektgruppe er nedsatt. Rapport skal behandles i styret i september 2021. 

 

Økonomi 

Pr. mai 2021 er det brukt kr. 0,- av et budsjett på kr. 480.465,-. 

 

Risiko 

For høsten 2021 tas det høyde for at det skal innføres DIPS Arena i Finnmarkssykehuset HF. 
Innføringen av MetaVision utsettes til første halvår 2022. Koronasituasjonen i vårt 
helseforetak tilsier at planleggingen videre av prosessen for OU-NHS sees i lys av dette. 

 

HMS & Kvalitet 

HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på 
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  

 

Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke 
bærekraften for NHS. OU skal identifisere, avklare og beskrive hvordan en gjennom 
samlokalisering og samarbeide med Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske universitet 
og Sykehusapoteket Nord skal sikre det mulige gevinstpotensialet som ligger i dette 
samarbeidet. 
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ORDFORKLARINGER 
DRG – Diagnose Relaterte Grupper – et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem om; diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske 
koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr sykehusopphold og 
sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk justeres for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng i somatikken er for 2021 
50% av 46 719,- kroner, som utgjør 23 359,50 kroner pr. DRG (kostnad for gj.snitts pasient). 
Refusjon for ett DRG-poeng i psykiatrien er for 2021 fastsatt til 3 223,- kroner. 

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

DRG -vekt kalles også kostnads vekt. DRG-vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha relativt lav DRG-vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. 

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. 

Poliklinikk – Undersøkelse/behandling av pasienter som ikke legges inn på sykehuset. 

Poliklinisk konsultasjon – Fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller 
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. 
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, 
men ikke overnatting. 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever 
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 

Korridorpasient – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m. 

PHR – Psykisk Helsevern og Rus 

VOP – Voksenpsykiatri, BUP – Barn og ungdomspsykiatri 

TSB – Tverrfaglig spesialisert behandling 

Lønnsvekst – 2019 til 2020= 2,6%. 2020 til 2021= 2,2%. 

Prisvekst: 2019 til 2020= 2,6%. 2020 til 2021= 3,5% 
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I styresak 28/2021 virksomhetsrapport 3 gjorde styret følgende vedtak 

Styret ber administrerende direktør om å følge opp tiltaksgjennomføring, revidere og komme 

med nye tiltak på kort og lang sikt. Dette legges frem for styret i juni 2021.  

Historisk tiltaksgjennomføring 

Historisk tiltaksgjennomføring i kroner 

Historisk har tiltaksgjennomføringen fra 2015-2020 hatt følgende gjennomføringsgrad. 

 

Historisk tiltaksgjennomføring i % 

 

Historisk sett har tiltaksgjennomføringen svingt gjennom årene. Og var i snitt 43% i perioden 

2018-2020. I 2021 forventes tiltaksgjennomføringen å være 34,1% av tiltak på 116 mill.  

Tiltak som er «skrotet» 

Gjennomgangen av tiltaksplanene er gjennomført i klinikkene, og det er gjennomført en 

ryddejobb i tiltaksplanene.  
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Klinikk Hammerfest 

 

Klinikk Hammerfest har «skrotet tiltak på 2,8 mill. 

Klinikk Kirkenes 

 

Klinikk Kirkenes har «skrotet tiltak på 4,3 mill. 

Prehospital Klinikk 

 

Prehospitale tjeneseter har «skrotet» tiltak på 0,8 mill.  

 

 

 

 

 

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2021 i  

1000 kr

Justert forvnentet effekt pr. 

mai 2021 (ses opp mot 

kollonne Q)

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert

Klinikk Hammerfest -                     -                                      

skrot redusere medikamentforbruk med.pol 1500 -                                      5                              

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

skrot Redusere reisekostnader kir.leger Reisekosntader skal ikke overstige budsjett 400 -                                      5                              

skrot Redusere reisekostnader ort.leger Reisekosntader skal ikke overstige budsjett 300 -                                      5                              

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2021 i  

1000 kr

Justert forvnentet effekt pr. 

mai 2021 (ses opp mot 

kollonne Q)

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert

Klinikk Kirkenes -                     -                                      

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

skrot

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

-                                      

5                              

skrot Redusere varekostnad (driftskostnad?) 500                           -                                      5                              

skrot

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

-                                      

5                              

skrot Riktig budsjett lønn til ansatte 2 000                        -                                      5                              

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2021 i  

1000 kr

Justert forvnentet effekt pr. 

mai 2021 (ses opp mot 

kollonne Q)

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert

Prehospitale tjenester 0 0

skrot Omlegging til kalenderplan med red. røde dager God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær 800                           
0 5                              



 

3 
 

Klinikk Alta 

 

Klinikk Alta har «skrotet tiltak på 1,250 mill.  

Drift- og eiendom 

 

Drift- og eiendom har «skrotet» tiltak på 0,3 mill.  

  

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2021 i  

1000 kr

Justert forvnentet effekt pr. 

mai 2021 (ses opp mot 

kollonne Q)

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert

Klinikk Alta 0 0

skot Økte inntekter utskrivningsklare pasienter PHR Fokus på oppfølging av prosedyren. 250                    
0 5                              

skrot Lærings og mestring tiltak lokalt i Alta Planlegging av årshjul vil sikre måloppnåelse. 
0 5                              

skrot Redusere lønnskostnader VPP Alta

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

2020 1 000                 

0 5                              

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2021 i  

1000 kr

Justert forvnentet effekt pr. 

mai 2021 (ses opp mot 

kollonne Q)

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert

Drift- og Eiendomssenteret 0 0

skrot Virtuell slukkeøvelse UTGÅR Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse. 300                    

0 5                              
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Tiltaksgjennomføring utsatt til 2022 

Klinikkene har gjennomgått tiltakene som vil overføres til 2022. Tiltakene er i stor grad utsatt på 

grunn av pandemien.  

 

Klinikk Hammerfest har i 2021 hatt høy innleie av intensivsykepleiere og radiologer. Og vil ha 

økt satsning på rekruttering og stabilisering.  

Klinikk Kirkenes har i 2021 hatt høy innleie av intensivsykepleiere i akuttmottak og intensiv, og 

vil videreføres tiltaket med å redusere disse kostnadene. I tillegg skal innleie fra byrå på FMR 

reduseres. Stilling på merkantile tjenester avvikles når automatisk inn/utsjekk og 

talegjenkjenning er på plass. 

Sami Klinihkka jobber videre med å redusere sykefraværet. 

Klinikk Alta skal redusere innleie fra byrå innen Psykisk helsevern og rus. Dette vil komme på 

plass når psykologspesialister og spesialister er på plass. 

Prehospitale tjenester, pasientreiser vil reduseres når klinikk Kirknes lykkes med å rekruttere 

ortoped. 

Nye tiltak 2022 

Klinikkene har jobbet med å definere nye tiltak som kan gi økonomisk effekt. Det vil i perioden 

frem til september gjøres en jobb med å beregne tiltakene. Nye tiltak som er definert er: 

nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2021 i  

1000 kr

Klinikk Hammerfest

utsett 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. Videreføres i 2022. Ingen 

effekt i 2021 2400

utsett 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.Videreføres i 2022. Ingen effekt i 2021 8000

Klinikk Kirkenes

utsett

Merkantile tjenester 500                    

utsett
Innleie av sykepleiere fra byrå FMR 1 400                        

utsett

Reduksjon overtid intensiv med akuttmottak 2 500                        

Sami Klinihkka

utsett

Redusere sykefraværet

Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostander på art 

5011 og 5110. Ingen effekt i 2021 200                           
Klinikk Alta

utsett Redusere innleie fra byrå PHR

Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. 

Konkurransedyktige avtaler med innpendlere. 2 300                 

Prehospitale tjenester

utsett Reduksjon i pasientreise ved etablering av ortoped i Kirkenes

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og Hammerfest 

604 konsultasjoner (2021 mot 2019). Overføres til 2022?? 531                    
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nr

Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Klinikk Hammerfest

ny Rekruttering og stabilisering Dedikere ressurs. Samarbeid HR og bemanningsplanlegger

ny Rekruttering vakante legespeisalister. Udanne egne. 

ny Rekruttering av vakant spesialsykepleiere

ny

Analyse beste praksis, riksrevisjonens rapport av 2017. 

Bem.norm

ny Redusere turnuover på medisin og kir. Sengepost

Ny Redusere sykefravær Samarbeid med HMS-avdeling

ny mulighetssamtale, systematisk oppfølging

ny Der skoen trykker, medisinsk sengepost er valgt ut

ny Plan for fravær ledere i driften

ny Bemanningsplanlegging

1 årsverk HR bidrar inn med turnusplanlegging, herunder 

effekt av kalenderplan. 

ny

Vurdere effekten av økt grunnbemanning 1 sengenenhet, 

herunder både grunnturnus, kalenderplan og 

ferieavvikling/sommertunus med historisk bruk av 

sommeravtale.

ny Kodekontroll og ventelister

Fordedret kodekontroll og kontroll på ventelister etter korona. 

1 årsverk i klinikkadministrasjonen dedikeres til tiltaket. 

Forutestter støtte fra nettverket vedrørende kodekontroll. 

ny

Kontinuerlig arbeid med forbedret kodekontroll, herunder sikre 

riktig kompetanse. Herunder dedikere ressurser til 

kodekontroll/lesing av epikriser og kodeansvarlig lege, jfr. 

rutinen

ny

Bidra inn i innsatsteam, tildeling av midler v21 - reduserte 

ventelister
Klinikk Kirkenes

ny Innleie av sykepleiere fra byrå intensiv Forutsetter at antallet stilliger øker med 16
Sami Klinihkka

ny

En ekstra behandlingsplass UPA

Ekstra behandlerstilling. Ventetid for pasienter. Belaster 

pasienter og andre BUP. Økt poliklinikk. 2 behandlinger pr. 

dag 230 dager=660 konsultasjoner. 1 pasient får i snitt xx 

behandlinger, dvs at en behandler behander i x antall 

pasienter. Ventelisten innenfor BUP i indre Finnmark er xx.

ny

Ekstra team familieenheten

Psykologspes/barnpsykiater + familierterapeut, leilighet, 

undervisningsplass og ressurs fra TFFK.Ventetid for 

pasienter. Belaster pasienter og andre BUP. Gir ingen inntekt. 

Mulig rammeøkning om 2 år. Stillinger bør omprioriteres i 

foretaket. 

ny

Helsesekretær.

Klinikken taper penger for leie av lab, dette belaster pasienter 

unødig, behandlings løpet tar lengre tid. Stillingen  kan og 

brukes til prøvetaking av Covid-19. 'Se sak fastlegeutvalget'. 

Oppnår bedre samhandl. Klima m/ alm. Pr

ny

Servicemedarbeider. 

Det leies inn ekstrahjelp til å rengjøre leilighetene pluss at 

ansatte bistår i slike oppgaver. Høyt lønna kl.personell blir ikke 

brukt rett. NB Er vurdert som RØDT HMS tiltak/oppfølg. 

Forbedring

Prehospitale tjenester

ny Endre rutiner for utskrivningsklare pasienter

Dialog og samarbeid med klinikken om å endre rutiner for 

utskrivningsklare pasienter. Rimeligere reisekostnader fra 

Kirkenes og Hammerfest ut til kommuner internt i FIN. Vil ikke gi 

effekt i 2021. Rutiner må endres. Mål for 2022?

ny Flytting /nye tilbud pasientreisekostnader

Flytting av tilbud/nye tilbud i Finnmark, pasientreisekostnader 

er tatt inn som del av beregningen som skal gjøres. Ny mal.
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Historisk resultatutvikling 2015-2020  

Frem til og med 2017 hadde foretaket et positivt resultat, avviket i 2015 og 2016 var positivt, 

mens det fra 2017 har vært en negativ utvikling i resultatavviket. 

 

Hovedforklaring i 2017 var at bygningsmasse i Kirkenes og Alta ble nedskrevet, uten 

nedskrivning var resultatet positivt. 

I 2019 ble resultatet -55 mill. Dersom man indeksregulerer aktivitetsbaserte inntekts- og 

kostnadsposter med 2,5% viser innleie, varekostnader og lønn en økning på 80 mill. fra året før. 

Aktivitetsbasert finansiering økte inntektene med 34 mill.  

I 2020 ble resultatet -26,2 mill. Dette året er ikke representativt for ordinær drift, da året var 

preget av covid – 19. 

Forventet resultatavvik etter gjennomføring av tiltak, og korrigert for covid-19 kostnader er -

112 mill. forutsatt normal drift fra juni 2021. 

Resultatavvik pr. mai korrigert for covid-19 

Prognosen for 2021 er et resultat på -88 mill, dvs et resultatavvik på -112 mill. Prognosen er 

korrigert for netto covid-19 kostnader.  

Pr mai 2021 er resultatet -43,9 og resultatavvik -53,9 mill. korrigert for netto covid-19. Avviket 

pr. mai forklares med: 

Lønn og innleie -22,9 mill. (42% av totalt avvik) 

Anskaffelsesstrategi 0 0

ny2 Inhospitale kostbare legemidler 2000 1 000

ny3 Gevinster ved bruk av nye avtaler

I samarbeid med Sykehusinnkjøp definere gevinster for øvrige 

avtaler (eksl dyre medikamenter)

30,1 

41,8 

9,6 

- 18,0 

- 55,0 

- 26,2 

- 88,0 

25,0 

37,0 
30,0 

24,0 24,0 24,0 24,0 

5,1 4,8 

- 20,4 

- 42,0 

- 79,0 

- 50,2 

- 112,0 
- 120,0

- 100,0

- 80,0

- 60,0

- 40,0

- 20,0

 -

  20,0

  40,0

  60,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budsjett-Resultatavvik 2015-2020 m/prognose 2021

Resultat Budsjett Resultatavvik
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Inntekter -11,0 mill. (20% av totalt avvik) 

Avvik på innleie og lønn fordeler seg slik: 

 

 

Avvik på inntekt fordeler seg slik: 

Inntektsavviket gjelder i all hovedsak klinikk Kirkenes, som har budsjettert opp inntektene i 
2020 uten at disse nås.  

De øvrige klinikkene når sine aktivitetsbudsjetter. 

Oppsummering 

Tiltaksgjennomføring følges opp hver måned i administrerende direktør sitt oppfølgingsmøte 

med klinikksjef. I disse møtene er fokus på økonomi og tiltak, kvalitetsindikatorer og 

sykefraværsutvikling. 

Resultatutviklingen er negativ fra 2019. Det var i 2019 det ble en betydelig økning i vakante 

legestillinger i medisinsk avdeling i Hammerfest, samt at vakant radiologstilling ga en betydelig 

økning i innleie fra byrå. I tillegg ble det vanskeligere å få tak i spesielt svenske sykepleiere. Både 

kostnader på Innleie fra byrå og variable lønnskostnader økte betraktelig dette året, og 

økningen har vært betydelig siden da. 

Det er grunn til å tro at utviklingen i kostnadsnivået knyttet til personellressurser ikke 

kompenseres gjennom ISF-ordningen eller gjennom inntektsfordelingsmodellen. Aktiviteten 

øker ikke tilsvarende kostnadsøkningen, noe som er naturlig siden økningen i kostnader i 

hovedsak kommer gjennom doble kostnader på personellressurser, og ikke på dobling av antall 

ressurser. Dette betyr at innretningen på tiltak og løsningsstrategien for Finnmarkssykehuset, 

som er å rekruttere og stabilisere samt øke nærværet, er riktig strategi. Samtidig er det viktig å 

være lojal mot stillingsrammer som er tildelt. 

Anbefalinger for arbeidet i 2021 (kort sikt); 

- Forsterke tiltak vedtatt i budsjett 2021, løsningsstrategier 
- Gjennomføre risikojusterte tiltak, totalt 41 mill.  

Avvik 

innleie Klinikk (T) avvik u/covid

3 KLINIKK HAMMERFEST -         3 408 017 

4 KLINIKK KIRKENES            2 864 273 

5 SÀMI KLINIHKKA -               87 935 

7 KLINIKK ALTA               675 409 

                 43 730 

Avvik lønn Klinikk (T) avvik u/covid

3 KLINIKK HAMMERFEST -       11 731 804 

4 KLINIKK KIRKENES -         7 851 283 

5 SÀMI KLINIHKKA            3 818 153 

6 PREHOSPITAL KLINIKK -         5 821 581 

7 KLINIKK ALTA               852 466 

8 SERVICE, DRIFT OG EIENDOM               644 482 

-       20 089 567 
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- Innføre stram kostnadsstyring på klinikk/-stabsnivå 

o Nye stillinger utsettes (vakante og utlystes stillinger gjennomføres) 

o Reiserestriksjoner videreføres etter juni for alle klinikker (kun nødvendige 

reiser) 

o Engangsutgifter som ikke er nødvendige (pasientsikkerhet/aml) utsettes, 

klinikk-/stabssjef med budsjettansvar vurderer. 

▪ Møbler, utstyr 

▪ Oppussing/oppgradering 

- Service drift og eiendom 

o Tiltak bygg – gjennomføre tiltak for 5 mill, ikke 10 mill. 

o Renholdsplan revurderes 

o Utsatte IKT-prosjekter, 2 mill 

 

Anbefaling for det videre arbeidet mot budsjett 2022-2024 (innen 1. november); 

Det iverksettes et arbeid for å; 

- Gjennomgang av alle sengeposter/tun herunder intensivavdelingene innen 1. november 
2021. Anbefalinger i riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i 
Helseforetakene av 2017 legges til grunn for arbeidet.  

o Bemanningsfaktor 
o Bemanningsplaner 
o beleggsprosent gjennomgås. 
o jobbglidning 

- Potensialet for mer vridning fra døgn til dag  
o herunder økt bruk av pasienthotell og hotell 
o Aktivitet pr. behandler 

- Antall godkjente stillinger med og uten budsjettmidler, mot faktiske stillinger avklares i 
budsjettprosessen. 

- Anskaffelse 
o Planer for gevinstrealisering i samråd med sykehusinnkjøp 
o Økt bruk av Clockwork  

- Operasjonsområdet 
o Avklare potensial for å øke operasjonsaktivitet uten å øke kostnader, jfr. 

gjennomgang klinikk Hammerfest 
- Gjennomgå og vurdere aktivitetsplaner og budsjett i Kirkenes  

o Avklare endringen fra 2019-2020 – økt aktivitetsplan/kostnader 
o Analysere årsak til at aktivitetsplan ikke nås 
o Konsekvenser for budsjettprosess 

 

 



Klinikk nr Tiltaksplan 2021

Tiltakets "navn"

Beskrivelse av tiltak Planlagt 

økonomisk effekt 

2021 i  1000 kr

Justert forventet effekt pr. 

mai 2021 (ses opp mot 

kollonne Q)

Gjennomførings- 

risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko) vurdert i 

budsjett 2021

Gjennomførings- 

risiko (1-5) 

Risikojustert

3 Klinikk Hammerfest 41 397                 7 646                                      
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.

1407 281                                         2                                 4                                 

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.   

320 320                                         2                                 1                                 

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. 

3170 1 585                                      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

500 100                                         2                                 4                                 

3 skrot redusere medikamentforbruk med.pol Videreføres i 2022. ingen effekt i 2021 1500 -                                          2                                 5                                 

3 6 Redusere innleie leger med.leger Innleieuker stemmer ikke med fravær av leger. GAT skal 
brukes som planleggingsverktøy og grunnlag for lønn. 

8000 1 600                                      2                                 4                                 

3 7 Redusere svinn med.forbrukssvarer operasjon SANO har overtatt styringen av medisiner. Kassasjon bør 
minke betydelig.

600 120                                         1                                 4                                 

3 utsett 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. Videreføres i 2022. 
Ingen effekt i 2021

2400 -                                          3                                 5                                 

3 utsett 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.Videreføres i 2022. Ingen 
effekt i 2021

8000 -                                          3                                 4                                 

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.

5100 1 020                                      2                                 4                                 

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.

1500 300                                         2                                 4                                 

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.

800 160                                         2                                 4                                 

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 4 - styresak 45/2021, tiltaksplan 2021



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. 

2600 520                                         2                                 4                                 

3 skrot 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.

1000 1 000                                      3                                 1                                 

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.

1600 320                                         4                                 4                                 

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 80                                           3                                 4                                 

3 18 Redusere overtid radiografer Sykefravær på 4,0%. Overtid skal være innenfor budsjett. 1200 240                                         3                                 4                                 

3 skrot Redusere reisekostnader kir.leger Reisekosntader skal ikke overstige budsjett 400 -                                          3                                 5                                 

3 skrot Redusere reisekostnader ort.leger Reisekosntader skal ikke overstige budsjett 300 -                                          3                                 5                                 

3 ny Rekruttering og stabilisering Dedikere ressurs. Samarbeid HR og bemanningsplanlegger

3 ny Rekruttering vakante legespeisalister. Udanne egne. 
3 ny Rekruttering av vakant spesialsykepleiere
3 ny Analyse beste praksis, riksrevisjonens rapport av 2017. 

Bem.norm

3 ny Redusere turnuover på medisin og kir. Sengepost
3 Ny Redusere sykefravær Samarbeid med HMS-avdeling
3 ny mulighetssamtale, systematisk oppfølging
3 ny Der skoen trykker, medisinsk sengepost er valgt ut
3 ny Plan for fravær ledere i driften
3 ny Bemanningsplanlegging 1 årsverk HR bidrar inn med turnusplanlegging, herunder 

effekt av kalenderplan. 
3 ny Vurdere effekten av økt grunnbemanning 1 sengenenhet, 

herunder både grunnturnus, kalenderplan og 
ferieavvikling/sommertunus med historisk bruk av 
sommeravtale.

3 ny Kodekontroll og ventelister Fordedret kodekontroll og kontroll på ventelister etter korona. 
1 årsverk i klinikkadministrasjonen dedikeres til tiltaket. 
Forutestter støtte fra nettverket vedrørende kodekontroll.  Jfr. 
ny rutine kodekontroll

3 ny Kontinuerlig arbeid med forbedret kodekontroll, herunder sikre 
riktig kompetanse. Herunder dedikere ressurser til 
kodekontroll/lesing av epikriser og kodeansvarlig lege, jfr. 
rutinen



3 ny Bidra inn i innsatsteam, tildeling av midler v21 - reduserte 
ventelister

4 Klinikk Kirkenes 30 960                 7 874                                      
4 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                   698                                         3                                 4                                 

4 2 Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, Medisinsk og 
Akutt avdeling

Kodegjennomgang av alle epikriser inneliggende evt utvide 

gjennomgangen til også å gjelde poliklinikk.

5 000                   1 000                                      3                                 4                                 

4 3 Øke poliklinisk aktivitet PHR, økt bruk av Skype, 
checkware og talegjenkjenning

Ansette minimum en av de ledige stillingen i Dps øst 1 500                   300                                         3                                 4                                 

4 4 Reduksjon innleie leger fra byrå Sikre fast ansatte leger 4 680                   936                                         2                                 4                                 

4 skrot Redusere matkostnader. Bestillingssystemet Aivo tas i bruk. Avhenger av reforhandling avtale, bestilling av middag.                    1 300 -                                          4                                 5                                 

4 6 Tidlig booking av ferievikarer Tidlig annonsering, kontakte vikarer som var her i år                       500 250                                         3                                 3                                 

4 7 Redusere sykefravær til 7,5 % Samarbeid med HR for å sikre oppføling av ansatte/enheter med 

fravær over 7,5%

                   3 300 3 300                                      3                                 1                                 

4 8 Redusere overtid og innleie på sengetunene Sikre at alle stillingene er besatt, tidlig booking av vikarer dersom 

langtidsfravær, permisjoner.Vil ansette helgebemaning på sengetun 

1. effekten vil være 600 i 2021, 3 mill. i 2022.

                   3 000 600                                         3                                 4                                 

4 skrot Redusere reise - og oppholdsutgifter Begrense reiser for ansatte til i et minimum, bruke skype der det er 

mulig

300                      -                                          3                                 5                                 

4 10 Besparelse rekrutteringskostnader øyelege Engangskostnad. Utgår 2022. 540                         540                                         1                                 1                                 

4 11 Redusere stilling Legemiddelbestiller (H.O 50% 
stilling avsluttes)

Stillingsreduksjon 250                         250                                         1                                 1                                 

4 skrot Redusere varekostnad (driftskostnad?) 500                         -                                          3                                 5                                 

4 utsett Merkantile tjenester 500                      -                                          4                                 5                                 

4 skrot Redusere antall senger i DPS øst i sommer fra 10 til 8 200                      -                                          3                                 5                                 

4 utsett Innleie av sykepleiere fra byrå FMR 1 400                      -                                          2                                 5                                 

4 utsett Reduksjon overtid intensiv med akuttmottak 2 500                      -                                          3                                 5                                 

4 skrot Riktig budsjett lønn til ansatte 2 000                      -                                          4                                 5                                 

4 ny Innleie av sykepleiere fra byrå intensiv Forutsetter at antallet stilliger øker med 16 -                                          

5 Sami Klinihkka 1 270 820
5 1 Øke poliklinisk aktivitet Klare plantall, talegjenkjenning, checkware og økt bruk at 

videokonsultasjoner (økt med aktivitet ambulant team). Effekt 
på 304 pr. april, klarer 900 i år??

470                         470                                         3                                 1                                 

5 2 Øke gjestepasienter Fra avtalekommuner utland og øvrige kommuner (øker 
med0,5) Regner med å ta inn flere fra finnland/sverige

500                         250                                         3                                 3                                 

5 utsett Redusere sykefraværet Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostander på 
art 5011 og 5110. Ingen effekt i 2021

200                         -                                          3                                 5                                 

5 4 Redusere reise og oppholdsutgifter Videreføre tiltak 2019. 100                         100                                         3                                 1                                 



5 ny En ekstra behandlingsplass UPA Ekstra behandlerstilling. Ventetid for pasienter. Belaster 
pasienter og andre BUP. Økt poliklinikk. 2 behandlinger pr. 
dag 230 dager=660 konsultasjoner. 1 pasient får i snitt xx 
behandlinger, dvs at en behandler behander i x antall 
pasienter. Ventelisten innenfor BUP i indre Finnmark er xx.

5 ny Ekstra team familieenheten Psykologspes/barnpsykiater + familierterapeut, leilighet, 
undervisningsplass og ressurs fra TFFK.Ventetid for pasienter. 
Belaster pasienter og andre BUP. Gir ingen inntekt. Mulig 
rammeøkning om 2 år. Stillinger bør omprioriteres i foretaket. 

5 ny Helsesekretær. Klinikken taper penger for leie av lab, dette belaster pasienter 
unødig, behandlings løpet tar lengre tid. Stillingen  kan og 
brukes til prøvetaking av Covid-19. 'Se sak fastlegeutvalget'. 
Oppnår bedre samhandl. Klima m/ alm. Pr

5 ny Servicemedarbeider. Det leies inn ekstrahjelp til å rengjøre leilighetene pluss at 
ansatte bistår i slike oppgaver. Høyt lønna kl.personell blir ikke 
brukt rett. NB Er vurdert som RØDT HMS tiltak/oppfølg. 
Forbedring

-                                          

7 Klinikk Alta 11 002 6 946
7 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)  Controller sjekker aktiviteten til ØNH pr. mai 
regner aktivitet uten ØNH)

910                      728                                  2 2                                 

7 2 Økt aktivitet røntgen Antall røntgen konsultasjoner skal øke 698                      558                                  1 2                                 

7 3 Øke poliklinisk aktivitet i PHR Omorganisering i VPP/BUP, økt fokus på rekruttering og 
utdanning av spesialister vil gi økt mulighet for måloppnåelse. 
Jfr. økning i perioden frem mot april. Økt effekt.

145                      500                                  3 1                                 

7 4 Øke gjestepasientinntekter Gitt kontroll på ventelistene så vil dette gi en mulighet for økte 
inntekter. Økt effekt pr. april. Øker tiltaket.

99                        1 800                                  2 1                                 

7 skot Økte inntekter utskrivningsklare pasienter PHR Fokus på oppfølging av prosedyren. 250                      0                                  4 5                                 

7 skrot Lærings og mestring tiltak lokalt i Alta Planlegging av årshjul vil sikre måloppnåelse. 0                                  3 5                                 

7 utsett Redusere innleie fra byrå PHR Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. 

Konkurransedyktige avtaler med innpendlere. 

2 300                   0                                  3 5                                 

7 8 Redusere fristbruddkostnader PHR Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. 
Konkurransedyktige avtaler med innpendlere. 

4 080                   2 040                                  3 3                                 

7 9 Redusere sykefravær  PHR Lederlinjen har økt fokus på nærvær, samarbeid med HR, 

følger opp både kort og lang sikt.

400                      200                                  3 3                                 



7 10 Redusere 2 stillinger PHR Administrative stillinger, videreføring fra 2020 280                      280                                  3 1                                 

7 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.

840 840                                  2 1                                 

7 skrot Redusere lønnskostnader VPP Alta Basert på innleide vikarer på ekstern avtale i 2019. Forsvinner 

i 2020

1 000                   0                                  1 5                                 

8 Drift- og Eiendomssenteret 7 970 6 802
8 1 Energi Kirkenes Innregulering av SD anlegg. 500                      400                                  2 2                                 

8 2 Energi Hammerfest Gjennomgang av innreguleringer 300                      300                                  1 1                                 

8 skrot Virtuell slukkeøvelse UTGÅR Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse. 300                      0                                  2 5                                 

8 4 Revidert Tana avtale Ny driftsavtale Tana etter nybygg 300                         60                                  4 4                                 

8 5 Internett boliger Lavere i HS pga nedsalg boliger 150                         150                                  2 1                                 

8 6 Parkering Kirkenes Økt inntekt ved ny parkeringsordning 440                         352                                  3 2                                 

8 7 Overtid ved utrykning og 5 delt vakt Bedre rutiner for reduksjon av antall utrykninger 250                         200                                  2 2                                 

8 8 Redusksjon 50% stilling vaktmester bolig Vaktmester ute i arbeids som verneombud 250                         200                                  2 2                                 

8 9 Lavere kostnader avtaler og økte inntekter Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning 

(avtaleforvalter)

1 000                      1 000                                  2 1                                 

8 10 Husleie Porsanger Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning 

(avtaleforvalter)

600                         480                                  2 2                                 

8 11 Intern fakturering bolig Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering 600                         480                                  2 2                                 

8 12 Serviceavtaler Serviceavtaler 500                         500                                  1 1                                 

8 NY 13 Reduksjon Kommunale avgifter KS Reduksjon vannforbruk i Kirkenes 500                         400                                  2 2                                 

NY 14 IKT Kostnader Engangseffetkt pga lavere kostnader knyttet til IKT I 2021 2 000                      2 000                                  1 1                                 

8 NY 15 Flytting Beredskapslager HS Ryddet plass på egen eiendom til Beredskapslager, sagt opp leieavtale 280                         280                                  1 1                                 



6 Prehospitale tjenester 17 188 6 114
6 1         Redusere sykefravær Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, 

trivsel på jobb. Ingen effekt pr. mai. 25% effekt i 2021. 
Resterende i 2022? 

800                         200                                  2 3                                 

6 Redusere sykefravær, konkret handlingsplan Skolering og utvikling av enhetsledere. Utvide stillings% til 
ledelse, lederkurs, profesjonalisere ledelse og dialog om å 
omorganisere internt.

6 Redusere sykefravær, konkret handlingsplan Faglig fokus, tilrettelegging i større grad for faglig utvikling for 
ansatte, innføre MED EASY-nettprogram, tilgjengeliggjøreog 

synliggjøre enhetsledere.

6 skrot Omlegging til kalenderplan med red. røde dager God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær 800                         0                                  2 5                                 

6 3         Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse 550                         440                                  1 2                                 

6 4         Bruk av ambulanse koordinatorer AMK Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av 

koordinatorer

700                         560                                  2 2                                 

6 5         Reduksjon reisekostnader Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype 400                         400                                  1 1                                 

6 6         Riktig koordinering turer AMK Sørge for riktig bil kjører på aktiv og passiv vakt 900                         720                                  2 2                                 

6 7         Egen turnus for helligdager God planlegging av røde dager 500                         400                                  2 2                                 

6 8 Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid 250                         250                                  1 1                                 

6(pas) 9 Reduksjon i pasientreiser Alta Pasientstrøm fra Alta, Katuokeino og Loppa til UNN er lavere i 

2021 enn 2019. Effekt fra juli 2021.

7 500                   1 500 3 4

6(pas) 10 Reduksjon i pasientreiser fra Gamvik/Lebesby Pasienter får Hammerfest som behandlende sykehus, måles 

ved antall pasienter fra Gamvik/Lebesby til Tromsø 2019 vs. 

2021?

2 257                   1 129 2 3

6(pas) utsett Reduksjon i pasientreise ved etablering av 

ortoped i Kirkenes

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og 

Hammerfest 604 konsultasjoner (2021 mot 2019). Overføres 

til 2022??

531                      0 3 5

6(pas) skrot Anskaffelse ny reisebyråavtale 98% av reisene gjennomføres elektronisk 1 000                   0 1 5

6(pas) 13 Storforbrukerprosjekt Storforbrukerprosjekt, 15% digitale konsultasjoner, somatikk.  1 000                   200 2 4

6(pas) 14 Infertilitetsbehandling flyttes fra UNN til Hammerfest70 reiser tur/retur Tromsø. Ingen sum legges inn, men sjekk 

om det eventuelt kan være effekt for dette!

315 1



6(pas ny Endre rutiner for utskrivningsklare pasienter Dialog og samarbeid med klinikken om å endre rutiner for 

utskrivningsklare pasienter. Rimeligere reisekostnader fra 

Kirkenes og Hammerfest ut til kommuner internt i FIN. Vil 

ikke gi effekt i 2021. Rutiner må endres. Mål for 2022?

5                                 

6(pas ny Flytting /nye tilbud pasientreisekostnader Flytting av tilbud/nye tilbud i Finnmark, 

pasientreisekostnader er tatt inn som del av beregningen 

som skal gjøres. Ny mal.

1 9         2 512 2 512

Økonomiavdelingen 1 003                      1 003                                            
1 1 1 stilling Redusert en stilling 100%, halvårseffekt 360                         360                                               1 1

1 2 Reiserestriksjoner Restriksjoner på reise 2021. 643                      643                                                                                1                                  1 

Personal og organisasjon 1 358                      1 358                                            
1 1 Reiserestriksjoner Restriksjoner på reise 2021. 1 358                   1 358                                  1                                  1 

Fag, forskning og samhandling 73                           73                                                 
1 1 Reiserestriksjoner Restriksjoner på reise 2021. 73                           73                                  1                                  1 

foretaksadm 78                           78                                                 
1 1 Reiserestriksjoner Restriksjoner på reise 2021. 78                        78                                  1                                  1 

1 Anskaffelsesstrategi 6 000 3 000
ansk 1 TNF hemmere En pasient byttet til billigere medisin, og andre bytter 4000 2 000 3 3

ansk Ny 2 Inhospitale kostbare legemidler 2000 1 000 3 3

ansk Ny3 Nye avtaler (regionale og nasjonale) Avklare gevinstplan i samrabeid med Sykehusinnkjøp

SUM tiltak 2021 118 299 41 714

Risikovurdering
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,00
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan

0,80

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

0,50

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

0,20

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0,00

Operasjonaliserte tiltak
1 - Gjennomført 1,00
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan

0,80

3 - Forsinket, men vil gjennnomføres 0,50
4 - Gjennomføres, men vil ikke gi økonomisk effekt før 2022 0,20
5 - Tiltaket vil ikke gjennomføres 0,00
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