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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/3837 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 21.09.2021 
 
Saksnummer 65/2021 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   28. og 29. september 2021 

Bærekraftsanalyse for 2021 – 2028, inkludert 
investeringsplan 2021-2028  
 
Ingress: Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden 2021-
2028, foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko, inkludert investeringsplan 
2021-2028.  

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

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

2. Styret vedtar interne prioriteringer i budsjett 2022, og ber administrerende direktør 
innarbeide dette i fremtidige planer. 

3. Styret tar investeringsplan 2021-2028 til orientering, og ber administrerende 
direktør redegjøre for konsekvenser av redusert styringsramme for nye Hammerfest 
sykehus på 26 mill. i styremøtet i desember.  

4. Styret ber administrerende direktør benytte rapport fra KPMG, jfr. styresak 61/2021, 
som grunnlag i det videre arbeidet med tiltak for økonomisk balanse. 

 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Saksgrunnlag investering og økonomisk bærekraftanalyse 2021 - 2028 
3. Tiltak 2022, risikovurdert 
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Bærekraftsanalyse for 2021 – 2028, inkludert 
investeringsplan 2021-2028 
  
Saksbehandler:   Lill-Gunn Kivijervi, Økonomisjef 
Møtedato:   28. og 29. september 2020 

1. Formål 

Formålet med denne saken er en framskrivning av Finnmarkssykehuset HF sin 
økonomiske bærekraft basert på kjente forutsetninger i perioden 2021 – 2028.  

2. Bakgrunn 

Finnmarkssykehuset HF har oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse med endringer i 
rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2021 og langsiktig 
plan 2021-2028. Bærekraftsanalysen legger til grunn planlagte tiltak i 2021. Disse 
tiltakene er ikke tilstrekkelig for å sikre økonomisk bærekraft i perioden.  
 
Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder 
resultatutvikling, investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er 
estimater basert på kjente faktorer pr. august 2021, og inneholder risiko særlig knyttet til 
økonomisk balanse i kjernevirksomheten.  
 
Det legges til grunn en prognose på -111 mill. i resultatavvik i 2021. Dette betyr at 
inngangsfarten på overordnet nivå er -111 mill. til 2022. 
 
Nye prioriteringer 
Frie midler til foretaket er 7,0 mill. Dette betyr at ny prioritering er nødvendig. 
Pandemien har gjort det nødvendig å prioritere styrket renhold og styrking av medisinsk 
fagsjef. E-helse skal prioriteres og det er lagt inn en stilling knyttet til e-helse og teknologi. 
I 2022 må det prioriteres midler til IKT-satsninger (SLA, MetaVisjon), IKT-sikkerhet, leie 
av nye areal til Prehospital klinikk (inkl. pasientreiser), samt mulig dialysesatellitt i 
Kautokeino. I tillegg har Alta kommune sagt opp avtalen om leie av 6 kommunale 
sengeplasser, samdriftsfordelen reduseres og gir FIN en økt kostnad på 4,8 mill. 
 

 

Egne prioriteringer: 

E-helse og teknologi

Dialysesatelitt -2,3

Ny renholds… -3,5

Systemforvaltning Metavisjon -0,6

Informasjonssikkerhet -0,9

Styrking med.fagsjef -0,9

utfordring Alta -4,8

FDV og leie areal drift og eiendom -1,9

IKT SLA -2,8

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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3. Saksvurdering/analyse 
 
Bærekraftsanalyse 2021-2028 
De viktigste endringene i analysen er følgende: 
 
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen somatikk -1,715 mill.  
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern +4,0 mill. 

Oppdatering av inntektsfordelingsmodell tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet (TSB) +2,649 mill. 

• Barentssamarbeidet er lagt i rammen 0,5 mill. 
• Styrking HF utdanning/vedlikehold 1,250 mill. Vedlikehold fra 2026 
• Investeringsrammen NHS 2,320 mill. inkl. SANO. En reduksjon på 26 mill. 
 
Omstillingsutfordring 2022 
Finnmarkssykehuset HF har pr. juli en prognose på -111 mill. I langsiktig plan er det tatt 
høyde for prioriteringer som må gjøres i budsjett 2022. Behovet er på 17,7 mill. mens frie 
midler utgjør 7 mill. i 2022. Omstillingsutfordringen for 2022 er 127,7 mill.  
 

 
 
Det er utarbeidet tiltak for 106 mill. Risikojustert utgjør tiltakene 65 mill. Dette er tiltak 
som i all hovedsak er vedtatt i budsjett 2020. Gjennom budsjettprosessen vil nye og 
ytterligere tiltak drøftes. 

Prognose i år (avvik fra budsjett eks.gevinst): -111,0

Engangseffekter i år: 

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0

Nedskrivning eiendeler 0,0

Endring resultatkrav: 0,0

Endring inntekter: 

Økte frie inntekter 7,0

Økte renteinntekter bedre likviditet 0,0

Endring kostnader: 

Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 6,0

Økte avskrivninger nyinvesteringer -8,0

Økte rentekostnader -4,0

Egne prioriteringer: 

E-helse og teknologi

Dialysesatelitt -2,3

Ny renholds… -3,5

Systemforvaltning Metavisjon -0,6

Informasjonssikkerhet -0,9

Styrking med.fagsjef -0,9

utfordring Alta -4,8

FDV og leie areal drift og eiendom -1,9

IKT SLA -2,8

Sum brutto omstillingsutfordring -127,7

OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no


 

 

Side 4 av 8 

 

 
Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest – tlf. nr. 78 96 70 00 
www.finnmarkssykehuset.no - postmottak@finnmarkssykehuset.no - Org nr. MVA 983 974 880 NO 

 

 
 
Bærekraft med investeringskostnad P(85) 
I bærekraftsanalysen P(85)  ligger nye Hammerfest sykehus inne med en 
investeringskostnad på 2,588 mrd. pluss 200 mill. for arealene til UiT. Med en 
investeringskostnad på 2,788 mrd. vil uløst utfordring være på 64-66 mill. i perioden 
fram til 2025. Når nye Hammerfest sykehus står ferdig vil uløst utfordring være ca. 140 
mill. fremover. 
 

 
 
Bærekraft med investeringskostnad P(50) 
I bærekraftsanalysen P(50) ligger investeringskostnad med 2,320 mrd. Pluss 200 til UiT 
arealer. Det er ingen endring i bærekraftsanalysen frem til 2025. En lavere 
investeringskostnad gir lavere avskrivningskostnader fra 2025, og bærekraften forbedres 
med 15 mill. fra 2025-2029.  
 
  

Budsjett 2022

-127,7

Forventet effekt av omstilling

Effekt før 

risikojustering

Vekting- 

forutsatt 

effekt

Effekt etter 

risikojustering

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,0 100 % 5,0

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 33,0 80 % 26,4

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 66,0 50 % 33,0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2,0 20 % 0,4

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

Forventet effekt 106,0 64,8

-62,9

Risikovektet plan for omstilling (mill kr) 

Brutto omstillingsutfordring:

Uløst omstillingsutfordring: 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no


 

 

Side 5 av 8 

 

 
Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest – tlf. nr. 78 96 70 00 
www.finnmarkssykehuset.no - postmottak@finnmarkssykehuset.no - Org nr. MVA 983 974 880 NO 

Likviditet 2021-2028 
Foretaket har en kassakredittramme på 270 mill. På grunn av økt KLP-premie vurderes 
kassakredittrammen økt til 370 mill. Det er i denne likviditetsanalysen lagt kassekreditt 
på 270 mill., kapital på salg av eiendom (Hammerfest og Lakselv) som forventes å gi en 
likviditetstilførsel i perioden 2021-2023. Salg av gamle Hammerfest sykehus ligger inne 
med en salgssum lik takst.  
 
Likviditet P(85) 
 

 
Dersom Finnmarkssykehuset HF drifter i balanse vil likevel likvideten være utfordrende 
allerede fra 2022 med en kassekreditt på 270 mill. og investering på 2,788 mrd. 
Lånerammen er 2,280 mrd. 
 
Likviditet P(50) 
 

 
Dersom Finnmarkssykehuset HF drifter i balanse og investerer innenfor styringsrammen 
på 2,320 mrd. vil likvideten være utfordrende i 2022 og 2023, med en låneramme på 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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2,280 mrd. Dersom kassakreditten økes til 370 mill. er likviditeten tilstrekkelig i 
perioden, med balanse i driften. 

4. Risikovurdering 

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

Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko 
knyttet til store byggeprosjekter. Det er risiko knyttet til at 
problemstillinger/hendelser underveis i byggeprosjektet kan skje. Foretakets 
økonomiske bæreevne og likviditet påvirkes raskt og er sensitiv for relativt små 
prosentvise endringer i investeringskostnadene på grunn av høy investeringsgrad i 
byggeprosjekter.  
 

• Gjennomføring av tiltaksplaner 
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at utfordringen i hovedsak ligger i driften. 
Det er høy gjennomføringsrisiko knyttet til tiltaksplaner. Klinikkene har historisk 
utarbeidet tiltak som tilsvarer den økonomiske risikoen, lav gjennomføringsgrad gir en 
uløst utfordring. Det ligger stor usikkerhet knyttet til de ulike tiltakene, men 
tiltaksplanene viser et stort potensial dersom foretaket lykkes med rekruttering og 
stabilisering, samt å snu pasientstrømmene gjennom økt e-poliklinikkbehandling.   
 

• Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig av langsiktige lån for å kunne gjennomføre investeringene. 
Renten er satt til 3,0% for nye Hammerfest sykehus. I henhold til styrevedtak i styresak 
38/2015 har foretaket bundet ca. 80% av lånene til en relativt lav rente. Dette gir også 
trygghet for en forutsigbar rentekostnad.  
 

• Likviditet 
Likviditeten er avhengig av investeringskostnaden i nye Hammerfest sykehus. I løpet 
av 3 tertial gjennomføres en ny usikkerhetsanalyse for prosjektet, som vil gi større 
sikkerhet for prosjektkostnaden. 
 

• Salg av boligmasse  
Foretaket skal selge bygningsmasse i Tana, Lakselv og Hammerfest. Det er vanskelig å 
estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført verdi i 
regnskapet. Det er lav risiko for at salgssummen blir lavere enn balanseført verdi når 
man ser den totale salgspakken under ett. Erfaringsmessig har det vært salgsgevinster 
på de fleste boligsalg. Likviditeten vil uansett påvirkes positivt. 
 

• Førstevalget for Finnmarks befolkning 
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg og større informasjonsflyt til pasienten vil øke 
risikoen for at pasienter velger behandling utenfor Finnmark og Helse Nord RHF. Med 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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en mer desentral pasientbehandling med økt tilbud i Alta og Karasjok vil pasienter 
velge behandling i Finnmark i større grad.  

 
Inntektsfordelingsmodellene i Helse Nord RHF har fokus på at midlene skal følge 
pasientstrømmen, noe som medfører at det er viktig at foretaket er og forblir 
førstevalget til Finnmarks befolkning. Finnmarkssykehuset HF må ha et så godt 
behandlingstilbud at pasienter som kan behandles i Finnmark, behandles i Finnmark. 
Dette kan kun skje gjennom god kvalitet og riktig fagkompetanse. I denne analysen 
legges det til grunn at Finnmarkssykehuset HF opprettholder planlagt aktivitetsnivå. 

 
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 

Helseforetakene har frem til og med 2020 i hovedsak vært skjermet for store deler av 
kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
spesialisthelsetjenesten i årene fremover blir håndtert på samme måte som øvrige 
statlige virksomheter, vil det føre til trekk i rammene til helseforetakene. I denne 
analysen er et det lagt inn et trekk med 0,05% av ISF-inntekt i årene fremover. Dersom 
avbyråkratiseringsreformen ikke innføres for spesialisthelsetjenesten ligger det et 
potensial i bærekraftsanalysen på totalt 17 mill. i perioden.  

5. Budsjett/finansiering 

Denne saken trenger ikke økonomisk finansiering. 

6. Medbestemmelse 

Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 20. september 2021, og i 
FAMU samme dato. 
 
Tiltaksplanene for klinikkene er i hovedsak drøftet i klinikkenes samarbeidsutvalg i 2020 
og 2021. Nye tiltak vil drøftes på klinikknivå før de legges frem for styret i desember. 

7. Direktørens vurdering  

Bærekraftsanalysen viser at foretaket har en uløst utfordring i perioden, uavhengig av 
bygging av nye Hammerfest sykehus. Utfordringen øker når det nye sykehuset står ferdig, 
dersom driftsøkonomien ikke blir bedre enn prognosen for 2021, dvs. -111 mill. Det må 
derfor jobbes målrettet og kontinuerlig med tiltak for å bedre foretakets økonomi.   
 
Det er viktig for en forsvarlig likviditetsutvikling at nye Hammerfest sykehus 
gjennomføres innenfor styringsrammen, og at P(85) reserven ikke utløses.  
 
Nye tiltak for 2022 vil utarbeides i budsjettprosessen etter føringer fra styret. Det er 
fortsatt fokus på å gjennomføre allerede vedtatte tiltak, noen av disse overføres også til 
2022. Disse tiltakene har imidlertid høy gjennomføringsrisiko, og er lagt inn i 
tiltaksplanene med 60% effekt. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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I tillegg vil analysen som styret har bestilt fra KPMG ligge til grunn for det videre arbeidet 
med tiltak fremover.   
 
 
Vedlegg: 
1.  Saksgrunnlag investering og økonomisk bærekraftanalyse 2019 - 2027 
2. Tiltak 2022, risikojustert 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no


 
 

 

 
 

  

Bærekraftsanalyse 
Finnmarkssykehuset HF 
2021-2029 

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 1 sak 65/2021 



2 

 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest – tlf. nr. 78 96 70 00 
www.finnmarkssykehuset.no - postmottak@finnmarkssykehuset.no - Org nr. MVA 983 974 880 NO 
 

1 BAKGRUNN 3 

2 PLANLAGTE ØKONOMISKE INVESTERINGER I PERIODEN 2021-2028 3 

3 FORUTSETNINGER I BÆREKRAFTSANALYSEN SEPTEMBER 2021 3 

 Resultatkrav 4 

 Oppdatering av analysen siden styrebehandling i april 2021 4 

4 OMSTILLINGSUTFORDRING 2022 4 

 Løsningsstrategier for budsjett i balanse 5 

 Risikovurderte tiltaksplaner pr. september 2021 7 

5 BÆREKRAFTSANALYSE 2021-2029 8 

 Investeringskostnad p(85) 2,788 8 

 Investeringskostnad p(50) 2,520 mrd. 9 

 Lånebehov og investeringer 9 

 Likviditetsprognose 10 

 Likviditetsprognose investering 2,520 mrd (p50) 10 

 Oppsummering 11 

 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no


3 

 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest – tlf. nr. 78 96 70 00 
www.finnmarkssykehuset.no - postmottak@finnmarkssykehuset.no - Org nr. MVA 983 974 880 NO 
 

1 Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert den økonomiske bærekraftsanalysen med 
endringer i rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2021 og 
etter resultat pr. juli 2021. Styret i Finnmarkssykehuset HF skal styrebehandle den 
oppdaterte bærekraftsanalysen. Analysen gir en pekepinn på den forventede 
økonomiske utviklingen i foretaket herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, 
likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig 
risiko.   

2 Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2021-2028 
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som ligger i Helse Nord sin 
økonomiske langtidsplan 2022-2025 inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 
langsiktige investeringsplan 2022-2029, jfr. Styresak 74/2021 i Helse Nord.  
 

 
 
Prosjektet nye Hammerfest sykehus er oppdatert med ramme for arealene til SANO med 
10 mill. Styret i FIN har tidligere forutsatt rammen til arealer for SANO på 20 mill. 
Rammen knyttet til IKT-investeringer i nye Hammerfest sykehus på 16 mill, er flyttet til 
IKT-investering. Rammen til nye Hammerfest sykehus er redusert med 26 mill. 
Prosjektet må gå i dialog med SANO og HN IKT for å avklare reduksjon i prosjektet. 
 
Prosjektene ligger i bærekraftanalysen med en investeringsramme på P(85). P(85) er 
prosjektets ytre ramme inkludert usikkerhetsmargin.  

3 Forutsetninger i bærekraftsanalysen september 2021 
Analysen er basert på estimater på den økonomiske utviklingen i foretaket. Analysen gir 
en god pekepinn på den økonomiske utviklingen i perioden.  
 
Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 2 
2020 fra Helse Nord RHF. De viktigste økonomiske planpremisser for analysen er 
følgende: 
• Resultatkrav +24 mill. fra Helse Nord RHF opprettholdes til 2024. 
• Avbyråkratiseringsreformen er lagt inn med et trekk på 0,05% pr. år i perioden.  
• Investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF 2021 – 2029. 
• Resultatkrav i perioden 2021–2027, herunder økt resultatkrav i henhold til 

Finnmarkssykehuset HF sitt eget styrevedtak 33/2017.  
• Realrente på 3,0 prosent på lån knyttet til nye Hammerfest sykehus. 

tidl.år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totalt

Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 20

Hammerfest nye sykehus p50 eks UiT inkl.Sano 260 723 500 612 225 2 320

UiT arealer 50 100 50 200

Økte rammer MTU Covid19 21,2 21

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

bioteknologi NIPT 4

2 operasjonsstuer Alta 15

Sum investeringer 2 662,7 821,6 660,0 707,0 270,0 70,0 50,0 50,0 45,0 45,0

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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• Avdrag på lån nye Hammerfest sykehus 35 år, øvrige 25 år. 
• Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år. 
• Lønns- og prisvekst estimeres til hhv 2,8% og 3,0%. 
 

 Resultatkrav 

Under vises resultatkravet for perioden 2021 til 2028.   
 

 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har i styresak 33/2017 Investering og bærekraftsanalyse 
for 2017-2025, vedtatt et høyere resultatkrav i perioden 2019-2023 for å bygge opp 
reserver til fremtidige investeringer. Det er ikke frie midler i budsjettet til å sette av 5,0 
mill. i 2022 til økt internt resultatkrav, uten at det gjennomføres ytterligere 
effektivisering. Det anbefales at økt resultatkrav på ytterligere 5 mill. utsettes til 2023. I 
2023 vil Finnmarkssykehuset HF ha økt resultatkravet (satt av en reserve til 
kapitalkostnader) med totalt 20 mill. sammenlignet med resultatkravet fra Helse Nord 
på +24 mill.  
 

 Oppdatering av analysen siden styrebehandling i april 2021 
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen somatikk -1,715 mill.  
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern +4,0 mill. 
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodell tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet (TSB) +2,649 mill. 
• Barentssamarbeidet er lagt i rammen 0,5 mill. 
• Styrking HF utdanning/vedlikehold 1,250 mill. Vedlikehold fra 2026 
• Investeringsrammen NHS 2,320 mill. inkl. SANO. En reduksjon på 26 mill. 
 

4 Omstillingsutfordring 2022  
Finnmarkssykehuset har pr. juli en prognose på -111 mill. Utfordringene er i all 
hovedsak knyttet til lavere aktivitet enn planlagt samt overforbruk på lønn og innleie. 
Hvor hovedårsaken er vakante stillinger. I langsiktig plan er det tatt høyde for 
prioriteringer som må gjøres i budsjett 2022. Behovet er på 17,7 mill. mens frie midler 
utgjør 7 mill. i 2022. Omstillingsutfordringen for 2022 er 127,7 mill. når man tar 
utgangspunkt i prognosen på -111 mill, samt øvrige prioriteringer for 2022. 
 

Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

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

Resultatkrav styresak 33/2017 39 44 44 44 5 5 5 5 5
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Frie midler til foretaket er 7,0 mill. Dette betyr at enkelte prioriteringer som tidligere 
var planlagt må utsettes. Det som i 2021 er prioritert og som ligger inne i prognosen er 
økt renhold, styrking medisinsk fagsjef og e-helse. Det som er besluttet prioritert i 2022 
er IKT-satsninger (SLA, MetaVisjon), IKT-sikkerhet, leie av areal til nye Prehospitale 
tjenester (inkl pasientreiser), dialysesatelitt i Kautokeino. I tillegg har Alta kommune 
sagt opp avtalen om leie av 6 kommunale sengeplasser, samdriftsfordelen reduseres og 
gir FIN en økt kostnad på 4,8 mill.  
 

 Løsningsstrategier for budsjett i balanse 

Klinikkene har utarbeidet tiltak for 2021 basert på løsningsstrategiene i styresak 

91/2019 Budsjett 2020, inkludert rullering av investeringsplan. I styresak xx/2020 

Budsjett 2021 ble det lagt inn en ny løsningsstrategi «aktivitetsøkning til plan».  Arbeidet 

med budsjett i balanse for 2022 fortsetter med fokus på løsningsstrategien som er 

vedtatt. 

 

✓ Aktivitetsøkning til plan 

Prognose i år (avvik fra budsjett eks.gevinst): -111,0

Engangseffekter i år: 

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0

Nedskrivning eiendeler 0,0

Endring resultatkrav: 0,0

Endring inntekter: 

Økte frie inntekter 7,0

Økte renteinntekter bedre likviditet 0,0

Endring kostnader: 

Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 6,0

Økte avskrivninger nyinvesteringer -8,0

Økte rentekostnader -4,0

Egne prioriteringer: 

E-helse og teknologi

Dialysesatelitt -2,3

Ny renholds… -3,5

Systemforvaltning Metavisjon -0,6

Informasjonssikkerhet -0,9

Styrking med.fagsjef -0,9

utfordring Alta -4,8

FDV og leie areal drift og eiendom -1,9

IKT SLA -2,8

Sum brutto omstillingsutfordring -127,7

OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) 
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I 2021 har fokuset været å øke aktiviteten opp til plantall. Enkelte klinikker klarer 

økningen tiltross for vakante stillinger, mens andre ikke  oppnår plantall. I 

budsjettprosess 2022 gjennomgår klinikkene sine aktivitetetsplaner og justerer disse.  

Finnmarkssykehuset skal fokusere på å nå plantallene som et helhetlig foretak innenfor 

tildelte rammer.  

 

Finnmarkssykehuset skal: 

• Planlegge aktivitetsøkning til plantall for FIN som helhet, og innenfor rammen av 
aktivitetsplaner for hele foretaket.  

• Benytte innleide leger i poliklinikk 
• God planlegging av innleie for å sikre ressurser for økt aktivitet innenfor budsjetterte 

ressurser, beredskap skal uansett sikres. 
• Åpningstid på poliklinikk 8 timer, 230 dager i året 
• Økt operasjonskapasitet ved å etablere koordinerende ressurs på operasjon i 

Hammerfest. 
• Økte operasjoner i Alta slik at kapasitet til større, tyngre operasjoner kan 

gjennomføres i Hammerfest. 
 

✓ Nærværsarbeid 

Finnmarkssykehuset HF har iverksatt:  

• Iverksatt mulighetssamtalen: Tilbudet retter seg mot personer med høyt 
sykefravær, og skal bidra til avklaring for veien videre. Ansatte med 
langtidsfravær innkalles til mulighetssamtale.  

• Nærværsplaner: Alle enheter i Finnmarkssykehuset HF utarbeider/reviderer 
årlig nærværsplan og følge opp denne. Nærværsplaner kobles til enhetenes ROS-
analyser på HMS og forbedringsundersøkelse. 

• Etablert nærværsteam:  
• Lederutvikling 
• Opplæring i nærværsarbeid 
• Deltakelse i regionalt nærværsnettverk 

 

✓ Rekruttering og stabilisering 
Finnmarkssykehuset HF har iverksatt:  

• Årshjul for rekruttering med nettverksbygging og dialog med studenter og lokalt 
næringsliv. Stabene inkluderes i årshjul. 

• Økter antall utdanningsstillinger spesialsykepleiere i perioden 2021-2023 fra 11 
til 15. 

• Finnmarksavtale for overleger og psykologspesialister, 4 måneder permisjon 

opptjenes på 3 år (overlegepermisjoner i resten av landet er 3 måneder på 5 

år)?? 

• Stipendavtaler LIS, leger i spesialisering 

• Ulike «sign on fee» og «stay on fee» 

• Rekrutteringsstillinger 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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• Kompetansedag i november 

• Ulike «sign on fee» og «stay on fee» 

• Omdømmebygging og profilering 

• Kursing i rekrutteringsarbeid 

• Tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner 

• Gode og tilrettelagte arbeidsplaner og turnuser 

• Fri bolig og reise 

 

✓ Reduksjon i overtid og innleie  
• Gjennomfører tiltak i tråd med handlingsplanen og har særlig fokus på 

rekrutteringsutfordrende fagområder.  
• Planlegger og gjennomfører planlagt innleie, innenfor budsjetterte rammer. 
• Oppfølgingen av «Handlingsplan reduksjon innleie og overtid» er iverksatt og 

forsterkes gjennom videreføring av dedikerte klinikkressurser i 2022.  
• Evaluere og forsterke planen i tråd med revisjonens anbefalinger gjøres i 

budsjettprosess 2022.  
 

 Risikovurderte tiltaksplaner pr. september 2021 

Tiltaksplanene som ligger inne er i hovedsak tiltak fra 2021 som videreføres til 2022, jfr. 
vedlegg 2. I budsjettprosess 2022 vil ytterligere tiltak utarbeides, drøftes og iverksettes. 
Tiltaksplanene vil i sin helhet legges fram for styret i desember 2021. 
 
Oversikten under viser at Finnmarkssykehuset har en uløst omstillingsutfordring på 
62,9 mill. dersom risikojusterte tiltak gjennomføres og har forventet effekt.  
 

  

Budsjett 2022

-127,7

Forventet effekt av omstilling

Effekt før 

risikojustering

Vekting- 

forutsatt 

effekt

Effekt etter 

risikojustering

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,0 100 % 5,0

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 33,0 80 % 26,4

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 66,0 50 % 33,0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2,0 20 % 0,4

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

Forventet effekt 106,0 64,8

-62,9

Risikovektet plan for omstilling (mill kr) 

Brutto omstillingsutfordring:

Uløst omstillingsutfordring: 
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5 Bærekraftsanalyse 2021-2029 
Bærekraftsanalysen viser at omstillingsbehovet fortsatt er betydelig fremover. 
Omstillingsbehovet er knyttet til budsjettavvikene i klinikkene i perioden frem til og 
med 2024. Fra 2025 kommer også avskrivninger og renter på investeringen i nye 
Hammerfest sykehus inn.  

 Investeringskostnad P(85) 2,788 mrd 

I bærekraftsanalysen med investeringskostnad på 2,788 mrd inkludert UiT sine arealer 
ligger følgende inne; 
 
• Driftstilskudd nye Hammerfest sykehus 2025-2027 40 mill. 
• Tilsvarende økte kostnader i samme periode på 40 mill.  
• Økte avskrivninger knyttet til nye Hammerfest sykehus 98 mill 
• Økte rentekostnader nye Hammerfest sykehus 60 mill. 
• Kapitalkompensasjon fra Helse Nord 50 mill.  
• Gevinstrealisering NHS 38 mill.  
• Overskuddskrav 24 mill./20 mill.  
 

 
 
I bærekraftsanalysen ligger nye Hammerfest sykehus inne med en investeringskostnad 
på P(85), dvs. 2,588 mrd. Pluss 200 mill. for arealene til UiT. Med en investeringskostnad 
på 2,588 mrd vil uløst utfordring være på ca 64-66 mill i perioden fram til 2025. Når nye 
Hammerfest sykehus står ferdig vil uløst utfordring være ca 140 mill. fremover. 
 
Dette betyr at foretaket uavhengig av investering i nye Hammerfest sykehus må 
gjennomføre planlagte tiltak for budsjettbalanse.  Dette kan bare gjøres ved at det 
iverksettes tiltak som gir økonomisk effekt. Gjennomføringsgraden av vedtatte tiltak har 
historisk vært på mellom 30-50%. Pr i dag ligger risikojustert gjennomføringsgrad på 
60%. Fra 2025 øker den økonomiske utfordringen betydelig, og det er nødvendig at 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sum driftsinntekter 2 384 2 349 2 355 2 362 2 377 2 375 2 373 2 370 2 370

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 2 193,0           2 170,6       2 174,5      2 177,2      2 180,1      2 183,0      2 186,0      2 184,5      2 184,5      

Sum avskrivninger 132 134 139 141 234 231 229 226 215

Netto rente 35 39 39 38 99 95 92 89 85

Totale kostnader 2 360 2 344 2 352 2 356 2 512 2 509 2 507 2 499 2 484

Prognose, avvik 2021 før tiltak -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111

 Estimert økonomisk resultat -87 -106 -107 -105 -246 -245 -245 -240 -225

Resultatkrav HN 24 24 24 24 5 5 5 5 5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak -111 -130 -131 -129 -251 -250 -250 -245 -230

Tiltaksplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstill ing styresak HN 

139/2019 38 38 38 38 38

Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt 5 5 5 5 5

Tiltaksplan 2022, risikojustert 65 65 65 65 65 65 61 61

Sum effekter tiltaksplan 0 65 65 65 108 108 108 104 104

Uløst omstilling (gir minus) -111 -65 -66 -64 -143 -142 -142 -141 -126
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driftsbesparelser i nytt Hammerfest sykehus gir de effekter som er fremlagt i 
forprosjektet av arbeidsgruppene.  
 

 Investeringskostnad P(50) 2,520 mrd.  

I bærekraftsanalysen med investeringskostnad på 2,520 mrd inkludert UiT sine arealer 
ligger følgende inne; 
 
• Driftstilskudd nye Hammerfest sykehus 2025-2027 40 mill. 
• Tilsvarende økte kostnader i samme periode på 40 mill.  
• Økte avskrivninger knyttet til nye Hammerfest sykehus 87 mill. 
• Økte rentekostnader nye Hammerfest sykehus 60 mill. 
• Kapitalkompensasjon fra Helse Nord 50 mill.  
• Gevinstrealisering NHS 38 mill.  
• Overskuddskrav 24 mill./20 mill.  
 

 
 
I bærekraftsanalysen med grunnlag i P(50) er bærekraften 15 mill. bedre enn P(85). Det 
er imidlertid fortsatt uløst utfordring på 64-65 mill. frem til 2025, og ytterligere uløst 
utfordring på 129 mill. i 2025 når nye Hammerfest sykehus står ferdig. 

 Lånebehov og investeringer 

Nye Hammerfest sykehus er innvilget et lån på 2,280 mrd. Dette lånet inkluderer lån til 
UiT arealer. Lånet utgjør 80% av P(85) til nye Hammerfest sykehus, og 100% av UiT sine 
investeringskostnader.  Lånet nedbetales over 35 år. Og renten som legges til grunn er 
3,0%. 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sum driftsinntekter 2 384 2 349 2 355 2 362 2 377 2 375 2 373 2 370 2 370

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 2 193,0           2 170,6       2 174,5      2 177,2      2 180,1      2 183,0      2 186,0      2 184,5      2 184,5      

Sum avskrivninger 132 134 139 141 223 221 219 216 205

Netto rente 35 38 37 35 95 91 88 85 81

Totale kostnader 2 360 2 343 2 350 2 353 2 498 2 495 2 493 2 486 2 471

Prognose, avvik 2021 før tiltak -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111

 Estimert økonomisk resultat -87 -105 -106 -102 -232 -231 -232 -226 -212

Resultatkrav HN 24 24 24 24 5 5 5 5 5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak -111 -129 -130 -126 -237 -236 -237 -231 -217

Tiltaksplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstill ing styresak HN 

139/2019 38 38 38 38 38

Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt 5 5 5 5 5

Tiltaksplan 2022, risikojustert 65 65 65 65 65 65 61 61

Sum effekter tiltaksplan 0 65 65 65 108 108 108 104 104

Uløst omstilling (gir minus) -111 -64 -65 -61 -129 -128 -129 -127 -113
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 Likviditetsprognose  

Foretaket har en kassakredittgrense på 270 mill. Likviditetsanalysen forutsetter at 
resultatkravet på +24 mill. innfris fra 2022. Det er også lagt inn kapital på salg av 
eiendom (Hammerfest og Lakselv) som forventes å gi en likviditetstilførsel i perioden 
2021 - 2024 basert på forventet salgstidspunkt av bygningsmasse. Det gamle sykehuset 
ligger inne med en salgsverdi tilsvarende takst. 

5.4.1 Likviditetsprognose investering 2,788 mrd (p85) 

Nedenfor er det gjort en vurdering av likviditetsbehov ut fra at investeringskostnaden 
blir på 2,788 mrd. Inkludert arealene til UiT. Det er lagt inn finansiering på 2,280 mrd i 
lån fra Helse Nord RHF 
 

 
 
Dersom Finnmarkssykehuset HF må søke om å utløse reserven innenfor p85, vil behovet 
for kassekredittramme være økende til 527 mill. i 2028.  
 

5.4.2 Likviditetsprognose investering 2,520 mrd (p50) 

Nedenfor er det gjort en vurdering av likviditetsbehov ut fra at investeringskostnaden 
blir på 2,520 mrd. Inkludert arealene til UiT. Det er lagt inn finansiering på 2,280 mrd i 
lån fra Helse Nord RHF 
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Dersom Finnmarkssykehuset HF gjennomfører investeringen i nye Hammerfest sykehus 
innenfor styringsrammen på 2,520 mrd. Vil behovet for kassekreditt være 311 mill. og 
305 mill. i hhv. 2022 og 2023, og 337 i mill. i 2028.  

6 Oppsummering  
Det er ingen store endringer i forutsetningene for bærekraftsanalysen fra april 2021. 
Det er gjort en justering av investeringsrammen for nye Hammerfest sykehus. Prosjektet 
må få en oversikt over IKT kostnader knyttet til prosjektet som er flyttet til HN IKT. I 
tillegg er SANO sin investeringsramme redusert med 10 mill. i fht. forutsatt i 
planleggingen, dette må også avklares fremover.  
 
Økonomiske tiltak er i liten grad gjennomført i 2021 på grunn av at det har vært 
utfordrende å planlegge normal drift pga. usikkerheten knyttet til Covid-19. Klinikkene 
har gjort vurdering av tiltakene og viderefører mange av de økonomiske tiltakene til 
2022. Det er på et tidlig tidspunkt gjort risikovurdering, noe som synliggjør at tiltakene 
på 105 mill. forventes å ha effekt på 64 mill.  
 
Nye Hammerfest sykehus er lagt inn med en investeringskostnad på P(85) 2,588 mrd. I 
bærekraftsanalysen. Det gjennomføres i 3 tertial en usikkerhetsanalyse av 
prosjektkostnaden for nye Hammerfest sykehus. Denne vil synliggjøre risikoen knyttet 
til om styringsrammen på 2,320 mrd.  overholdes. En investeringskostnad på 2,320 mrd. 
vil bety 15 mill. lavere kapitalkostnader pr. år fra 2025.  
 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF har en uløst utfordring i driften på 
ca 65 mill. i perioden frem mot 2025 når klinikkene implementerer og gjennomfører 
risikojusterte tiltak. Negativt budsjettavvik vil også påvirke likviditeten i negativ retning.  
 
Likviditeten vil påvirkes betydelig dersom investeringen ikke gjennomføres innenfor 
styringsrammen på 2,320 mrd. Dersom p85-reseven må løses ut i sin helhet vil behovet 
for kassekreditt øke til 527 mill. i 2028. 

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

M
N

O
K

Kassakredit og likviditetsbehov Likviditetsbehov

Kassakredit

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no


Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke

Sannsynlighet 
for 
gjennomføring Tiltak 2022

Effekt av 
risikovurderte 
tiltak 2022 Hammerfest Kirkenes

Sámi 
Klinihkka

Klinikk 
Prehospitale 
tjenester Klinikk Alta SDE Pasientreiser Anskaffelse adm

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 4 971            4 971                 480 0 570 1850 140 1400 531
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført 
etter plan 0,8 32 939          26 351               15926 4680 0 2150 1883 7300 1000
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,5 66 075          33 038               13265 35300 700 0 4895 300 8615 3000
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført 
etter plan 0,2 1 980            396                    1280 0 0 700
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 -                     

105 965       64 756             30 951          39 980         1 270           4 000             6 918           9 700           10 146           3 000           -              

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 2 - sak 65/2021



Nr. Tiltak 2022 Hammerfest sykehus Handlingsplan Årseffekt 2022

Tiltaket har 
økonomisk 
effekt fra: Kommentar Risikovurdering

1 øke aktiviteten poliklinisk behandling medisin

Øke aktiviteten med 1 060 konsultasjoner som utgjør 63 
DRG poeng. Krav til vikarbyrå at vikarer må jobbe på 
poliklinikk i tillegg til vakt. Dette utgjør 133 dager med 8 
konsultasjoner pr. dag. Øke digital behandling. 1 126                         2                               

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.   -                                     2                               

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. 1 585                         3                               

4 øke aktiviteten poliklinisk behandling BUP
øke med 158 konsultasjoner for å nå busjettmål. Ytterligere 
økning kan skje gjennom økte digitale konsultasjoner 400                            2                               

6 Redusere innleie leger med.leger
Innleieuker stemmer ikke med fravær av leger. GAT skal 
brukes som planleggingsverktøy og grunnlag for lønn. 6 400                         2                               

7 Redusere svinn med.forbrukssvarer operasjon
SANO har overtatt styringen av medisiner. Kassasjon bør 
minke betydelig. 480                            1                               

8 Redusere innleie intensiv

Sykefravær utgjør 9,9%, kortid 5,4%(3,7% i 2020). 
Reduksjon i sykefraævr vil gi redusert behov for innleie. 
Mulihetssamtalen må gjennomføres med de som har 
langtidsfravær. Innleie av spesialsykepleiere skal skje i hht. 
Plan. Videreføres i 2022. Ingen effekt i 2021 2 400                         3                               

9 Redusere innleie radiologer

Sykefravær er 0.  GAT skal brukes som planleggingsverktøy 
og grunnlag for lønn. Det leies ikke inn mer enn tilsvarende 
vakante stillinger og permisjoner.Videreføres i 2022. Ingen 
effekt i 2021 8 000                         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. 4 080                         2                               

11 Rdusere overtid og vikarer Med. Sengepost

Sykefravær 2019 11,2%. Korttidsfrævær 3,7% (2,8 i 2020) 
Reduksjon i langtidssykefravær vil gi redusert behov for 
inneleie og bedre arbeidsforhold og mer forutsigbarehet for 
ansatte. Mulighetssamtaler gjennomføres med bistand fra 
HR. 1 200                         2                               

12 Redusere (UTA) gyn.leger

GAT skal brukes som planleggingsverktøy og grunnlag for 
lønn. UTA- og vaktlønn viser for høyt forbruk i fht. 
budjettert. 640                            2                               

13 Overtid  og vikarer sengepost kvinne/barn

sykefravær på 11,9% på sengepost. 3,2% korttidsfrævør (1,8 
i 2020). Reduksjon i langtidssykefravær vil gi redusert behov 
for uforutsett overtid og inneleie og bedre arbeidsforhold 
og mer forutsigbarehet for ansatte. 2 080                         2                               



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. -                             3                               

16 Redusere innleie over lønn akuttmottak

Sykefravær utgjør 9,4%, kortid 2,9%(1,7% i 2020). 
Reduksjon i sykefraævr vil gi redusert behov for innleie. 
Mulihetssamtalen må gjennomføres med de som har 
langtidsfravær. Innleie av spesialsykepleiere skal skje i hht. 
Plan. 1 280                         4                               

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. 320                            3                               

18 Redusere overtid radiografer Sykefravær på 4,0%. Overtid skal være innenfor budsjett. 960                            3                               
Sum vedtatte tiltak overført fra 2021 30 951                       

1 Rekruttering og stabilisering
Dedikere ressurs. Samarbeid HR og bemanningsplanlegger
Rekruttering vakante legespeisalister. Utdanne egne. 
Rekruttering av vakant spesialsykepleiere
Analyse beste praksis, riksrevisjonens rapport av 2017. 
Bem.norm
Redusere turnuover på medisin og kir. Sengepost

2 Redusere sykefravær Samarbeid med HMS-avdeling
Mulighetssamtale, systematisk oppfølging
Der skoen trykker, medisinsk sengepost er valgt ut
Plan for fravær ledere i driften

3 Bemanningsplanlegging 1 årsverk HR bidrar inn med turnusplanlegging, herunder 
effekt av kalenderplan. 
Vurdere effekten av økt grunnbemanning 1 sengenenhet, 
herunder både grunnturnus, kalenderplan og 
ferieavvikling/sommertunus med historisk bruk av 
sommeravtale.

4 Kodekontroll og ventelister Fordedret kodekontroll og kontroll på ventelister etter 
korona. 1 årsverk i klinikkadministrasjonen dedikeres til 
tiltaket.

Kontinuerlig arbeid med forbedret kodekontroll, herunder 
sikre riktig kompetanse. 
Bidra inn i innsatsteam, tildeling av midler v21 - reduserte 
ventelister

Sum nye tiltak 2022 -                             
Totalsum tiltak 2022 30 951                       



Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres 
ikke Sannsynlighet for gjennomføring Hammerfest Risikojustert
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 1 480 480
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,8 15926 12740,8
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke 
blir gjennomført etter plan 0,5 13265 6632,5
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,2 1280 256
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter 
plan i år 0 0

30 951                 20 109         



Nr. Tiltak 2022 Kirkenes sykehus Handlingsplan Beregnes Årseffekt 2022 Risikovurdering

1

Øke poliklinisk aktivitet somatikk, nå 
plantall.
Skal splittes i beløp pr avdeling.

Hjelpepersonell poliklinikk for å utføre forundersøkelser. 
Fylle timebøker med flere ansatte merkantil, endre fast 
åpningstid poliklinikk 08-17. Tilbakeføring av pasienter fra 
UNN

20 000                3                         

2

Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, 
Medisinsk og Akutt avdeling

Kodegjennomgang av alle epikriser inneliggende evt utvide 
gjennomgangen til også å gjelde poliklinikk.

5 000                  3                         

3 Reduksjon innleie leger fra byrå Sikre fast ansatte leger. 4 680                  2                         

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

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

med fravær over 7,5%.
                  4 300 3                         

6
Redusere overtid og innleie på 
døgnenhetene

Sikre at alle stillingene er besatt, tidlig booking av vikarer 
dersom langtidsfravær, permisjoner. 5 500                  

3                         

Sum vedtatte tiltak overført fra 2021 39 980                

Tiltak gjennomføres/tiltak 
gjennomføres ikke Sannsynlighet for gjennomføring Kirkenes risikovurdert
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 1 0 -                      
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,8 4680 3 744                  
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket 
ikke blir gjennomført etter plan 0,5 35300 17 650               
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke 
blir gjennomført etter plan 0,2 -                      
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført 
etter plan i år 0 -                      

39 980         21 394             



Nr. Tiltak 2022 Sámi Klinihkka Handling Beregnes Årseffekt 2022 Risikovurdering

1 Øke poliklinisk aktivitet
Klare plantall, talegjenkjenning, checkware og økt bruk at 
videokonsultasjoner (økt med aktivitet ambulant team)

Måles mot ved antall 
konsultasjoner pr. mnd mot 
2019. 3203 BUP.  2019 mot 2021 
justering 15% 470 000             1

2 Øke gjestepasienter
Fra avtalekommuner utland og øvrige kommuner (øker med 
0,5)

Måles mot 2019 faktisk fakturert 
mot 2021. 2019 mot 2021 
justering 2,7% 500 000             3

3 Redusere sykefraværet
Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostander på 
art 5011 og 5110

 reduksjon sykefraværs% og 
beregnet kostnad. 14900,- pr. 
uke. 2.484,- pr. dag. 200 000             3

4
Redusere reise og 
oppholdsutgifter Videreføre tiltak 2019 Måles på reisearter 7100-7199 100 000             1
Sum tiltak videreført fra 2021 1 270 000          

Tiltak gjennomføres/tiltak 
gjennomføres ikke Sannsynlighet for gjennomføring Sami Klinihkka

Effekt av 
risikovurderte 
tiltak 2022

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke 
blir gjennomført etter plan 1 570 570                    

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket 
ikke blir gjennomført etter plan 0,8 0 -                     
3 - Middels sannynlighet for at 
tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan 0,5 700 350                    
4 - Høy sannsynlighet for at 
tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan 0,2 0 -                     
5 - Tiltaket antas ikke å bli 
gjennomført etter plan i år 0 -                     

1 270                                           920                  



Nr. Tiltak 2022 - Klinikk Prehospitale tjenester Handling Årseffekt 2022

1 Redusere sykefravær
Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på 
enhetene, trivsel på jobb 700 000                 

3 Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse 550 000                 

4 Bruk av ambulanse koordinatorer AMK
Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av 
koordinatorer 700 000                 

5 Reduksjon reisekostnader Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype 400 000                 

6 Riktig koordinering turer AMK Sørge for riktig bil kjører på aktiv og passiv vakt 900 000                 

7 Egen turnus for helligdager God planlegging av røde dager 500 000                 

8 Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid 250 000                 
Sum tiltak overført fra 2021 4 000 000              

Nr. Tiltak 2022 - Pasienttransport Handlingsplan Årseffekt 2022 Risikovurdering

9 Reduksjon i pasientreiser Alta

Pasientstrøm fra Alta, Katuokeino og Loppa til UNN er 
lavere i 2021 enn 2019. Effekt fra juli 2021. Flypriser 
reduseres sammenlignet med 2021 og 2022 fra Alta - Unn 6 000 000              3

10
Infertilitetsbehandling flyttes fra UNN til 
Hammerfest

70 reiser tur/retur Tromsø. Ingen sum legges inn, men 
sjekk om det eventuelt kan være effekt for dette! Er 
allerede gjennomført i 2021 315 000                 3

11 Ansette ortoped ved Kirkenes sykehus

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og 
Hammerfest 604 konsultasjoner (2022 mot 2019). 
Overføres til 2022 531 000                 1

Sum vedtatte tiltak overført fra 2021 6 846 000              

12 Endring utskrivningstidspunkt sykehus

Etablert et samarbeid mellom pasientreiser og 
leger/merkantile med mål om å skrive ut pasienter slik 
rutegående transport kan benyttes. Oppstart september 
2021. 1 000 000              2 800

13 E-helse poliklinikker opprettes

Hammerfest antall konsultasjoner? Måles ved antall e-
helsekonsultasjoner ved hvert sykehus, samt 
ehelsekonsultasjoner gjennomført av UNN-lege. 2 300 000              

                           3 

1150
Sum nye tiltak 2022 3 300 000              
Totalsum tiltak 2022 10 146 000            14 146 000            



Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke Sannsynlighet for gjennomføring Prehospital Risikovurdert Pasientreiser Risikovurdert
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan 1 1850 1850 531 531
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,8 2150 1720 1000 800
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,5 0 0 8615 4307,5
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,2 0 0 0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i 
år 0 0 0

4 000                   3 570                   10 146               5 639                  



Nr. Tiltak 2022 Klinikk Alta Handlingsplan Årseffekt 2022 Risikovurdering
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) 182                      

                          2 

2 Økt aktivitet røntgen Antall røntgen konsultasjoner skal øke 140                                                1 

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. 355                      

                          3 

4 Øke gjestepasientinntekter Gitt kontroll på ventelistene så vil dette gi en mulighet for økte inntekter. Økt effekt pr. 
april. Øker tiltaket. 1 701                   

                          2 

5 Redusere innleie fra byrå PHR
Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. Konkurransedyktige avtaler med 
innpendlere. 2 300                   

                          3 

6 Redusere fristbruddkostnader PHR
Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS. Konkurransedyktige avtaler med 
innpendlere. 2 040                   

                          3 

7 Redusere sykefravær  PHR Lederlinjen har økt fokus på nærvær, samarbeid med HR, følger opp både kort og lang sikt. 200                      
                          3 

Sum vedtatte tiltak overført fra 2021 6 918                   

Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke Sannsynlighet for gjennomføring Klinikk Alta Risikovurdret

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 140 140
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,8 1883 1506,4
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,5 4895 2447,5
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 0

6 918                4 094                  



Nr. Tiltak 2022 SDE Beskrivelse Årseffekt Riskovurdering

1 Energi FIN (KS/HS/Tana/Karasjok)
Innregulering av SD anlegg./Gjennomgang av 
innreguleringer 1 000             

                        2 

2 Revidert Tana avtale Ny driftsavtale Tana etter nybygg 900                                        1 

3 Parkering Kirkenes Økt inntekt ved ny parkeringsordning 700                                        4 

4 Lavere kostnader avtaler og økte inntekter
Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning 
(avtaleforvalter) 500                

                        2 

5 Husleie Porsanger
Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning 
(avtaleforvalter) 300                

                        3 

6 Nye driftsrutiner Bolig Drift FINN
Økt inntekt boliger. Utarbeide rutiner for internfakturering, 
annen fakturering - økt utnyttelsesgrad og bookinger. 500                

                        2 

7 Serviceavtaler Serviceavtaler, gjennomgang av avtaler. 500                                        2 

8 IKT Kostnader Engangseffetkt pga lavere kostnader knyttet til IKT I 2021 3 000             
                        2 

9 Brøyting Hammerfest Ny avtale - besparelse 1 000                                     2 

10 Porto FIN Nytt sms system 300                                        2 

11 Inntekter Kjøkken / samt 4 måltid Normalisering av drift og inntekter 500                                        1 

12 Kostnader Alta - renovasjon Bortfall ekstraordinære kostnader Alta på renovasjon 500                                        2 

Totalt Tiltak 2022 9 700             

Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke Sannsynlighet for gjennomføring SDE

Effekt av 
risikovurderte 
tiltak 2022

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført 
etter plan 1 1400 1 400                  
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,8 7300 5 840                  
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,5 300 150                      
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir 
gjennomført etter plan 0,2 700 140                      
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan 
i år 0 -                       

9 700           7 530                 



Nr. Tiltak 2022 Anskaffelser Handling Årseffekt 2022 Risikovurdering

1 H-resepter, dyre legemidlder

Etablert interne rutiner knyttet til oppfølging 
av dyre legemidler H-resepter. Etablert 
strukturert oppfølging mot sykehusinnkjøp 2 000                  3

2 Inhospitale legemidler

Etablert avtale med Sykehusapotek Nord HF. 
SANO har ansatt lokale farmasøter som følger 
opp inhospitale legemidler og lager av 
medikamenter 1 000                  3

Sum tiltak videreført fra 2021 3 000                  
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