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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandlere:  Sted/Dato:  
 Lill-Gunn Kivijervi/Inger M. Kongsbak Hammerfest, 20.04.2022 
 
Saksnummer 34/2022 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   27.-28. april 2022 

Virksomhetsrapport 3/2022 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet for mars 2022. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2022 til etterretning. 
2. Styret ber administrerende direktør iverksette strakstiltak, herunder reisestopp og 

avbestilling av innleie fra byrå der det er mulig uten at det går utover 
pasientsikkerheten, jfr. vedlegg 3 i saken.  

 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 3/2022 
3. Strakstiltak 
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Virksomhetsrapport 3/2022 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi/Inger M. Kongsbak   
Møtedato:  27. -28. april 2022 

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

2. Sakvurdering/analyse 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er på 
63 dager i mars. Dette er en reduksjon både i forhold til forrige måned med 3 dager og i 
forhold til samme periode i 2021 med 7 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter 
som fortsatt venter er på 65 dager i mars, som er en liten økning i forhold til forrige 
måned, men en liten reduksjon i forhold til samme periode i 2021.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i VPP som er avviklet fra ventelistene er på 50 
dager i mars. Dette er en reduksjon i forhold til forrige måned med 2 dager, men en 
økning i forhold til samme periode i 2021 med 7 dager. Gjennomsnittlig ventetid for 
pasienter som fortsatt venter er på 49 dager i mars, som er en liten reduksjon i forhold 
til forrige måned, men en økning i forhold til samme periode i 2021.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i BUP som er avviklet fra ventelistene er på 54 
dager i mars. Dette er en reduksjon i forhold til forrige måned med 2 dager, men økning i 
forhold til samme periode i 2021 med 6 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter 
som fortsatt venter er på 33 dager i dager i mars, som er en liten reduksjon både i 
forhold til forrige måned og samme periode i 2021.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i TSB som er avviklet fra ventelistene er på 38 
dager i mars. Dette er en reduksjon både i forhold til forrige måned og samme periode i 
2021. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 48 dager i mars, 
som er en reduksjon i forhold til forrige måned med 25 dager og reduksjon i forhold til 
samme periode i 2021 med 5 dager.  
 

Fristbrudd 
Det var totalt 6,5 % fristbrudd i mars 2022, som er over målet om 0 fristbrudd. Trenden 
er avtakende hittil i år. Av disse er 6,3% innen somatikk og 9,3% innen psykiatri.  
 

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 129 (112 somatikk, 17 psykiatri) 
Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 107 (93 somatikk, 14 psykiatri) 
 

Aktivitet somatikk 
Aktiviteten i mars 2022 øker både på døgn og poliklinikk i mars sammenlignet med 
januar og februar. Antall døgn er lavere enn fjoråret, mens både DRG-døgn, polikliniske 
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konsultasjoner og DRG-poliklinikk er høyere sammenlignet med samme periode året før 
innenfor somatikk.  
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
I psykisk helsevern øker aktiviteten innenfor alle områder sammenlignet med januar og 
februar, mens aktiviteten i BUP og TSB er lavere enn året før. DRG-inntekten er økende 
og i tråd med aktivitet hittil i år, og men ligger under fjoråret.  
 

Digitale konsultasjoner (video og telefon) 
Målet for antall digitale konsultasjoner (telefon og video) i 2022 skal være på 15 % i 
forhold til totalt antall polikliniske konsultasjoner.  
 
I mars er andelen sum digitale konsultasjoner på 6,7 % som er under måltallet. Andelen 
for samme periode i 2021 var på 11,1 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er 
henholdsvis 2,4 % og 14,7 % i mars. Andelen for 2021 ble 9,9 %, mens hittil i år er 
andelen 7,5% for foretaket som helhet.  
 

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

 
 

Inntektene viser et negativt avvik på 3,3 millioner hittil i år, i hovedsak skyldes dette 
lavere egenandelsinntekter, noe som kan henge sammen med at det kun betales en 
egenandel i de tilfeller pasienten får flere ulike konsultasjoner på en behandlingsdag.  

På kostnadssiden ser vi at det er varekostnader knyttet til aktivitet, innleid arbeidskraft 
og lønn som utgjør de store avvikene i forhold til budsjett. 

• Overforbruk på innleid arbeidskraft fordeles med 14,2 mill. i somatikk og 7,9 mill. 
innenfor psykiatri. 

• På lønn utgjør fastlønn (inkludert innleid vikar) et overforbruk på 11,4 millioner 
mens overforbruk på overtid utgjør 8,4 millioner. 
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Kostnadene fortsetter å øke, og innleid arbeidskraft har økt med 119% fra 2019. I 2019 
var det tilnærmet ingen innleie fra byrå innen psykisk helsevern og rus. 

 

Alle avdelinger har økt innleie fra byrå relativt mye, bortsett fra Akuttavdelingen 
Hammerfest, Kir/ort Hammerfest, Medisinsk avdeling Kirkenes, Medisinsk service 
(bilde) Kirkenes og Rehabilitering som alle har en liten nedgang sammenlignet med 
2019.  
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset HF har i 2022 budsjetterte tiltak pålydende 122 mill. Pr mars er 
det realisert tiltak for 11,1 mill. Målt mot risikojustert budsjett på 73 mill., er effekten på 
15,2 %. Effekten på tiltakene er ikke som forventet, pr mars ligger man etter med ca 7 
millioner i forhold til risikojusterte tiltak.  
 

 
 

Finnmarkssykehuset HF har en prognose på -186 mill. og med tiltak på 73 mill. har 
foretaket en uløst omstilling på -113 mill. i 2022. Det foreslås derfor å iverksette 
strakstiltak reisestopp slik at budsjettet overholdes, samt avbestille innleie fra byrå, der 
det finnes ressurser og kapasitet internt i foretaket. Det er i forbindelse med 
kostnadseffektivisering 2022 iverksatt et samarbeid for å få oversikt over ledig kapasitet 
og gi pasienter et tilbud der det er ledige timer.  
 

Prognose 

 
 
Prognosen er utarbeidet med utgangspunkt i resultat hittil i år, korrigert for forventet 
tiltaksgjennomføring. Det er ikke tatt høyde for nye tiltak.    
 
 

Utvikling kostnader pr mars (millioner) 2019 2020 2021 2022 Økning KPI/lønnsv 

Kjøp av helsetjenester 38,6               38,8               34,5               38,7               0 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 40,6               45,9               51,4               56,0               38 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 14,3               18,4               25,0               31,3               119 % 4,8 %

Lønnskostnader 312,3             322,1             344,8             386,0             24 % 5,9 %

Andre driftskostnader 140,5             140,0             153,6             153,1             9 % 4,8 %

Totalt 546,4             565,1             609,3             665,1             22 %

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Justert 

Budsjett 

2022

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 9 190         25 973      5 393         20,8 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      19 723      3 973         20,1 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      21 160      1 351         6,4 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      6 310        430            6,8 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2022 0 % -             -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 122 068    73 166      11 147      15,2 %

Totalt Resultat Budsjett Avvik

Adm 1 431 145-      1 436 076-         4 931-            

Hammerfest Sykehus 336 563         298 052            38 510-          

Kirkenes Sykehus 276 134         237 817            38 317-          

Sami Klinihkka 115 599         114 496            1 103-            

Prehospital klinikk 387 581         379 141            8 440-            

Klinikk Alta 136 603         117 905            18 698-          

SDE 267 984         264 665            3 319-            

Totalt 89 319            24 000-              113 319-       



Side 5 av 6 

 

 

Likviditet og investeringer 
Faktisk forbruk viser at det er brukt 334,5 mill. av kassakreditten på 370 mill. Det er en 
disponibel saldo på 35 mill. ved utgangen av mars. Likviditetsprognosen viser at 
allerede fra april vil kassakredittrammen overskrides til tross for opptak av lån til nye 
Hammerfest sykehus på 40 mill. 

 

Opptaket av lån til nye Hammerfest sykehus skal ikke overskride 0,81% av til enhver tid 
gjeldende påløpt investeringskostnad. 

 

Bemanning 
Brutto månedsverk ligger over plan med 48 månedsverk, i tillegg utgjør omregnet 
innleie fra byrå ca 43 månedsverk. I tillegg kommer innleide månedsverk fra byrå. 
 

 
 
Sykefraværet var på 12% i februar, som er 2,9%-poeng høyere enn måneden før. 
 

Bygge- og organisasjonsutviklingsprosjektet nye Hammerfest sykehus 
Prosjektet fortsetter den gode fremdriften også i denne perioden. Innredningsarbeidene 
er i god rute og bygget er nå lukket. Milepel tett bygg er i kontrakten satt til 8. november 
2022. Denne ser ut til å bli nådd i løpet av april/mai. Det gjenstår isolering og 
ferdigstilling av taktekkingen på deler av bygget før denne milepelen kan meldes klar fra 
Consto.  
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Det er ikke rapportert ulykker med personskader i perioden og prosjektøkonomien er 
innenfor investeringsrammen.  

3. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

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

5. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 19. april 2022, og behandlet i 
FAMU samme dag. 
 
Det fremkom ingen spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. 

6. Direktørens vurdering 
Aktiviteten viser en positiv utvikling sammenlignet med januar og februar både i 
somatikk og psykisk helsevern og rus. I mars har foretaket fått kompensert alle 
koronakostnader, og resultatavviket er 58 mill. Det er vanskelig å si om pandemien er 
årsaken til den negative utviklingen, og om situasjonen vil bedres i løpet av 2022. Pr. nå 
skal foretaket være tilbake i normal drift, noe som bør begynne å vises i den økonomiske 
situasjonen. Det er i all hovedsak innleie fra byrå som er utfordringen og det er iverksatt 
strakstiltak for å avbestille innleie og dermed ta ned innleie fra byrå. I den forbindelse er 
det også iverksatt et samarbeid på tvers av klinikkene hvor pasientene blir innkalt til 
klinikker som har kapasitet og ressurser.  
 
 
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 3/2022  
2. Strakstiltak 
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Oppsummering av utvikling 

 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager 63 -3 -7

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 50 -2 7

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 54 -2 6

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 48 -25 -5

Fristbrudd skal være 0 6,5 % -1,2 % -4,9 %

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 80,3 % -0,3 % -3,1 %

Aktivitetsvekst PHR Endring sist mnd  Endring hiå mot hif 

Prosentvis økning aktivitet målt mot 2021 -2,0 % -2,3 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

mars 2022 -10,0 -12,0 -1,4

Hittil  i  år -53,0 -59,0 -29,5

Tiltak  2022 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 122 068 73 166 11 147

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

mars 2022 TNOK 370 000 35 000 -38 817                      

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) feb. 2022 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 12,0 % 10,5 % 10,0 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp mars 2022 HiÅ HiF

Meldt fra kommune -                                    22                                   14                               

Meldt fra spesialisthelsetjenesten -                                    1                                     19                               

Sikre god pasient- og brukermedvirkning mars 2022 HiÅ Antall i fjor

Antall publiserte behandlingsbeskrivelser 0 0 53                               

Andel faktura gjennom ClockWork (1 mnd etterskuddsvis) jan. 2022 HiÅ HiF

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 72,0 % 72,0 % 60,9 %

Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %) 0,1 % 0,1 % 0,4 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Nasjonale måltall for avviklet ventetid i 2022:  

• Somatikk     reduksjon i fht 2021 
På sikt er målet lavere ventetid enn 50 dager 

• Psykisk helsevern voksne   lavere enn 40 dager 
• Psykisk helsevern barn   lavere enn 35 dager 
• Tverrfag. Spesialisert beh. Ruslidelser lavere enn 30 dager 

 
Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet 
behandling. 

 
Ventetider avviklet og fortsatt ventende somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er på 63 
dager i mars. Dette er en reduksjon både i fht forrige måned med 3 dager og i fht samme 
periode i 2021 med 7 dager. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 65 dager i mars, som er en 
liten økning i fht forrige måned, men en liten reduksjon i fht samme periode i 2021.  

Det er imidlertid en negativ trend når antall pasienter som fortsatt venter blir høyere enn 
antall som avvikles fra ventelistene. 

 

Ventetider avviklet og fortsatt ventende psykisk helsevern voksne 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i VPP som er avviklet fra ventelistene er på 50 dager i 
mars. Dette er en reduksjon i fht forrige måned med 2 dager, men en økning fht samme 
periode i 2021 med 7 dager. 
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Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 49 dager i mars, som er en 
liten reduksjon i fht forrige måned, men en økning i fht samme periode i 2021.  

 

Ventetider avviklet og fortsatt ventende psykisk helsevern barn- og unge 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i BUP som er avviklet fra ventelistene er på 54 dager i 
mars. Dette er en reduksjon i fht forrige måned med 2 dager, men økning fht samme periode i 
2021 med 6 dager. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 33 dager i mars, som er en 
liten reduksjon både i fht forrige måned og samme periode i 2021.  

 
Ventetider avviklet og fortsatt ventende TSB/Rus 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i TSB som er avviklet fra ventelistene er på 38 dager i 
mars. Dette er en reduksjon både i fht forrige måned og fht samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 48 dager i mars, som er en 
reduksjon i fht forrige måned med 25 dager og reduksjon i fht samme periode i 2021 med 5 
dager.  

 

Avviklet 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 6,5 % fristbrudd i mars 2022, som er over målet om 0 fristbrudd. Trenden er 
avtakende hittil i år. Av disse er 6,3% innen somatikk og 9,3% innen psykiatri.  

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 129 (112 somatikk, 17 psykiatri) 

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 107 (93 somatikk, 14 psykiatri) 
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Kilde: HN LIS 

 
Pr mars er det fortsatt 8 fristbruddpasienter under behandling i psykiatrien tidligere sendt 
HELFO. 7 av disse pasientene er i behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia. 
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet pr. måned med nivået for 
samme perioder i fjor.  

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme små differanser i fht rapportering i 2021 da 
FIN har endret rapporteringssystem fra ASL til Nimes fra 1.januar 2022. 

Aktivitetsutvikling somatikk – Antall dag/døgn opphold 
I mars er det lavere aktivitet innen somatikk for dagopphold og heldøgnsopphold både i 
forhold til samme periode i 2021 og plantall, men dog høyere enn januar og februar. 
Aktiviteten har vært høyere i mars enn tidligere i år, men samtidig er det i mars noen 
etterregistrertinger etter kontroll som gjelder januar og februar.  

 
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: Nimes. 

 

Aktivitetsutvikling somatikk – Antall DRG Dag/døgn opphold 
Utvikling for DRG-poeng i mars er positiv for dag/døgnopphold sett mot samme periode i 
2021 og plantall. I mars er vektingen på aktiviteten relativt høyere enn antall opphold, noe 
som skyldes tunge behandlinger som gir høy DRG vekt.  

 

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

Dag/døgn opphold 2021 1 360 1 336 1 598 1 399 1 266 1 455 1 242 1 290 1 509 1 434 1 510 1 302

Dag/døgn opphold 2022 1 325 1 310 1 526

Plantall Dag/døgn 2022 1 502 1 489 1 549 1 488 1 473 1 556 1 285 1 399 1 639 1 504 1 609 1 560

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Antall dag/døgnopphold somatikk

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

DRG Dag/døgn 2021 886 910 1 038 888 806 941 831 863 1 028 999 1 082 956

DRG Dag/døgn 2022 973 902 1 072

Plantall DRG 2022 1 004 996 1 036 995 985 1 040 859 935 1 096 1 005 1 075 1 043

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

Antall DRG-poeng dag/døgnopphold somatikk



8 

 

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: Nimes. 

Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner 
I mars er det høyere aktivitet for antall polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode 
i 2021 og plantall.  

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

 

Aktivitetsutvikling somatikk – DRG polikliniske konsultasjoner 
Utviklingen for antall DRG-poeng i mars er positiv sett mot samme periode i 2021 og plantall.  

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

 

Aktivitetsutvikling – VOP 
Aktiviteten i psykisk helsevern, VOP skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både 
innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.  

Voksenpsykiatri har høyere aktivitet, totalt for dag/døgn behandling og polikliniske 
konsultasjoner, i mars og hittil i år enn plantall og samme periode i 2021. 

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

Poliklinisk konsult 2021 6 271 6 393 7 327 7 032 5 637 6 803 4 234 5 638 7 041 6 523 7 214 5 913

Poliklinisk konsult 2022 6 765 6 737 7 807

Plantall Pol.kons. 2022 6 494 6 439 6 696 6 431 6 369 6 728 5 557 6 049 7 087 6 501 6 954 6 743
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Polikliniske konsultasjoner ligger pr mars 786 over plan, og 267 over samme periode i 2021. 
Dag/døgn behandling ligger 84 over plantall og 49 over samme periode som 2021. 

Målsetningen om høyere aktivitet i 2022 mot 2021 er altså oppnådd for mars og hittil i år. 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Aktivitetsutvikling – BUP 
Aktiviteten i psykisk helsevern, BUP skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både 
innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet. Foreløpig har man ikke oppnådd målet. 

Barne- og ungdomspsykiatri har høyere aktivitet i mars, totalt for dag/døgn behandling og 
polikliniske konsultasjoner, sammenlignet med plantall. Målt mot samme periode i 2021 er 
aktiviteten lavere. Hittil i år er aktiviteten under både plan og samme periode i 2021. 

Polikliniske konsultasjoner ligger pr mars 210 under plan, og 695 under samme periode i 
2021. Dag/døgn behandling ligger 22 under plantall og 30 under samme periode i 2021. 

 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

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

2021 2 307 2 343 2 559 2 232 2 116 2 261 1 349 1 738 2 259 2 210 2 452 2 127

2022 2 604 2 388 2 689 - - - - - - - - -

Plan 2022 2 214 2 195 2 281 2 192 2 170 2 294 1 895 2 063 2 414 2 216 2 371 2 300
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2021 1 220 1 257 1 382 1 253 1 099 1 255 444 742 1 077 978 1 020 745

2022 1 052 942 1 170 - - - - - - - - -
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Aktivitetsutvikling - TSB/Rus 
Aktiviteten i psykisk helsevern, TSB/Rus skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, 
både innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.  

Rusomsorg har lavere aktivitet i mars, totalt for dag/døgn behandling og polikliniske 
konsultasjoner, sammenlignet med plantall og samme periode i 2021. Hittil i år er aktiviteten 
under både plan og samme periode i 2021. Aktiviteten er dog økt sammenlignet med januar 
og februar 2022.  

Polikliniske konsultasjoner ligger pr mars 132 under plan, og 39 under samme periode i 2021. 
Dag/døgn behandling ligger 61 under plantall og 6 under samme periode i 2021. 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

DRG-poeng psykiatri egne pasienter 
Tabellen under viser sum utvikling for DRG-poeng for egne pasienter innen psykiatrien pr. 
måned i 2022 sett i forhold til plantall og 2021.  

I mars er antall DRG lavere enn plan men høyere enn samme periode i 2021. Hittil i år er 
ligger DRG poengene likt med plan, men er 144 lavere enn samme periode i 2021. 

 

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

2021 109 113 127 96 93 102 60 53 107 84 125 90

2022 101 83 126 - - - - - - - - -

Plan 2022 146 145 151 144 144 152 126 138 160 146 158 153
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Kilde: Nimes (DRG-poengene er lagt inn pr. måned i forhold til godkjente DRG-poeng ved hver tertialslutt) 

Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF 
Målet for antall digitale konsultasjoner (telefon-og video) i 2022 skal være på 15 % i forhold 
til totalt antall polikliniske konsultasjoner.  

I mars er andelen sum digitale konsultasjoner på 6,7 % som er under måltallet. Andelen for 
samme periode i 2021 var på 11,1 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 2,4 
% og 14,7 % i mars. 

Andelen for 2021 ble 9,9 %, mens hittil i år er andelen 7,5 %, altså en negativ trend. Dette 
gjelder både innen somatikk og psykiatri/rus. 

 
Kilde: HN LIS  

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

Andel digitale kons. 2021 9,5 % 10,1 % 11,1 % 9,8 % 12,9 % 11,7 % 9,4 % 8,0 % 8,1 % 8,0 % 8,5 % 11,1 %

Andel digitale kons. 2022 8,3 % 7,6 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Måltall digitale kons. 2022 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 %
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Økonomi 

 
Kilde: HN LIS 

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i mars ett resultat på -10 mill og hittil i år -53 mill. Noe som gir 
ett negativt avvik i fht budsjett på -59 

 

• Inntektene viser et negativt avvik på 3,3 mill hittil i år, i hovedsak skyldes dette lavere 
egenandelsinntekter. Sett i fht antall polikliniske konsultasjoner, som ligger over plantall, er det 
ikke samsvar i at egenandelsinntektene skal ligge under budsjett. Dette er en problemstilling vi vil 
analysere nærmere.   

• På kostnadssiden ser vi at det er vakekostnader knyttet til aktivitet, innleid arbeidskraft og lønn 
som utgjør de store avvikene i fht budsjett. 

o Av overforbruket på medikamenter er skyldes 6,7 mill 

o Innleid arbeidskraft fordeles med 14,2 mill i somatikk og 7,9 mill innenfor psykiatri 

o På lønn utgjør fastlønn (inkl vikarer) et overforbruk på 11,4 mill, mens overtid utgjør 8,4 
mill 

 

Kostnadsutvikling pr februar 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

Kostnadene til korona er ikke trukket ut, men er pr mars kompensert, så disse utgjør svært lite. 
Tallene for årene før 2022 er ikke indeksregulert, men indeksen er oppgitt for sammenligningens del.  

Utvikling kostnader pr mars (millioner) 2019 2020 2021 2022 Økning KPI/lønnsv 

Kjøp av helsetjenester 38,6               38,8               34,5               38,7               0 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 40,6               45,9               51,4               56,0               38 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 14,3               18,4               25,0               31,3               119 % 4,8 %

Lønnskostnader 312,3             322,1             344,8             386,0             24 % 5,9 %

Andre driftskostnader 140,5             140,0             153,6             153,1             9 % 4,8 %

Totalt 546,4             565,1             609,3             665,1             22 %
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Resultat for klinikkene 
Tabellen viser klinikkenes resultat i mars og pr mars, for 2022 mot 2021 samt avvik i prosent. 

 
 

Årsak til avvik i hovedtrekk: 

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 21,3 mill hittil i år 

• Innleie arbeidskraft -12,5 mill 

• Faste lønnskostnader -3,4 mill og variable lønnskostnader -6,2 mill 

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 17,5 mill hittil i år 

• ISF inntekter -1,6 mill, egenandelsinntekter -2,1 mill. 

• Medikamenter -2,2 mill og innleie fra byrå -4,3 mill 

• Fast lønn -3,4 mill. Overtid og ekstrahjelp -2,6 mill. 

Prehospitale tjenester – negativt avvik 4,1 mill 

• Fast lønn -2,2 mill. Overtid og ekstrahjelp -2,9 mill.  

Klinikk Alta – negativt avvik 8,6 mill 

• ISF inntekter 1 mill, tilskudd tiltak for å redusere ventetid 1,4 mill 

• Innleid arbeidskraft fra firma -4,2 mill., kjøp av helsetjenester -1 mill 

• Fast lønn -2,5 mill. Overtid og ekstrahjelp -1 mill. 

Service, drift og eiendom – negativt avvik 3,6 mill 

• Leieinntekter -0,8 mill 

• Behandlingshjelpemidler -2,1 mill 
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Gjennomføring av tiltak 
FIN HF har i 2022 justert budsjetterte tiltak til 122,1 mill. Det er gjennomført ny 
risikojustering av tiltakene pr mars, som utgjør 73,2 mill. Det er realisert tiltak for 11,1 mill. 
Målt mot risikojustert budsjett for planlagte tiltak i 2022 er effekten 15,2 %.  
 

 
 

Prognose 

 

Prognosen er laget med utgangspunkt i resultatene hittil i år 2022 og budsjett. Har korrigert i 
forhold til tiltaksgjennomføring og andre kjente hendelser de nærmeste månedene.  

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

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

 

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Justert 

Budsjett 

2022

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 9 190         25 973      5 393         20,8 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      19 723      3 973         20,1 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      21 160      1 351         6,4 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      6 310        430            6,8 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2022 0 % -             -             -             

Sum Finnmarkssykehuset HF 122 068    73 166      11 147      15,2 %

Totalt Resultat Budsjett Avvik

Adm 1 431 145-      1 436 076-         4 931-            

Hammerfest Sykehus 336 563         298 052            38 510-          

Kirkenes Sykehus 276 134         237 817            38 317-          

Sami Klinihkka 115 599         114 496            1 103-            

Prehospital klinikk 387 581         379 141            8 440-            

Klinikk Alta 136 603         117 905            18 698-          

SDE 267 984         264 665            3 319-            

Totalt 89 319            24 000-              113 319-       
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Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er kritisk. Kassakredittrammen er på 370 mill., 
saldo pr 31. mars er 334,5 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 35 mill. Resultatutviklingen i 
foretaket utgjør en stor risiko for likviditetssituasjonen.  

Med ett nytt negativt avvik i mars forverres likviditetsprognosen ytterligere. Allerede fra april 
vil foretaket overskride kassakredittrammen på 370 mill med 33 mill.  

Investeringer 

 
 
Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill, det er overførte rammer fra tidligere år på 
235 mill. Pr mars utgjør investeringene 141,9 mill.  

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

Inv. ramme 

tidligere år 

(opprinnelig)

Investert 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

Inv. ramme 

i år

Inv. ramme 

totalt

Investeringer 

hittil i år

Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 87 000                     94 646                     7 646-                 7 646-            

Klinikk Alta 453 500                  453 836                  336-                     336-               230                        

Kirkenes nye sykehus 1 773 000               1 758 852               14 148               14 148          3 126                     

Hammerfest nye sykehus 1 033 000               831 272                  201 728             600 000       801 728       135 760                

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes 29 900               25 000          54 900          304                        

MTU, ambulanser, rehab m.m. 14-                       28 000          27 986          2 480                     

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP 2 396-                 7 000            4 604            

Til styrets disp (sum) 3 346 500               235 384             660 000       895 384       141 900                
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 
NB: Tabellen under har sitt startpunkt på 1 200 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 48 over plantall i mars og samme periode i 2021.  

I tillegg til faste og variable månedsverk via lønn leier foretaket personell fra vikarbyrå. Det er 
vanskelig å regne ut antall månedsverk uten å ta noen forutsetninger; vi har derfor forutsatt 
at innleie leger koster i snitt 90.000 i uken, sykepleiere 45.000 og annet helsepersonell 
75.000. Under disse forutsetningene ser vi at antall månedsverk i mars kommer på toppen 
med ca 43 månedsverk og hittil i år 104 månedsverk. Sammenligner vi mot 2019 under 
samme forutsetninger var antall månedsverk innleid ca 40.  

Krav fra Helse Nord: Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid 
personell med 30 prosent innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering 
av et foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av 
personell fra eksterne vikarbyrå.  

 

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

Variable mnd-verk 2022 220 226 222

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596 1 593

Plantall 2022 1 780 1 782 1 782 1 780 1 782 1 780 1 780 1 780 1 780 1 782 1 780 1 780

Månedsverk 2021 1 757 1 782 1 767 1 798 1 781 1 825 1 904 1 891 1 844 1 833 1 866 1 808
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Bemanning - månedsverkutvikling

Art (T) Beløp Pris pr uke Antall uker innl Uker pr mnd Mnd verk

Innleie av leger fra firma 16 033 039                         90 000           178                          4,33                  41                   

Innleie av sykepleiere fra firma 7 873 954                            45 000           175                          4,33                  40                   

Innleie annet helsepersonell 7 417 927                            75 000           99                            4,33                  23                   

31 324 920                         452                          104                 
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Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (PAGA) 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF. I februar 2022 var 
sum sykefravær 12 %, som er 4,5 prosentpoeng over måltall på 7,5 %. Det er 2,9 
prosentpoeng høyere enn måneden før, og 1,8 prosentpoeng høyere enn samme måned i 
2021.  

Prosjekt stabilisering og rekruttering 
Prosjektet har gjennomført minianbudsprosess for ekstern bistand for kartlegging av erfaringer og innspill i 
foretaket. Formålet er å på en systematisk måte samle inn tilbakemeldinger som gir grunnlag for det videre 
tiltaksarbeidet. Prosessen rettes mot medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere. Tillitsvalgte har 
deltatt i arbeidet med anbudsprosessen. Av tre tilbydere er PwC AS vinner av oppdraget. Konkret tidsplan 
samt detaljer for arbeidet fastsettes i samråd med leverandøren. Oppstart er satt til etter påske og 
målsetningen er at rapport skal foreligge senest tidlig høsten 2022.  

Prosjektet har startet etableringen av dialog med klinikkene i løpet av mars. Prosjektleder besøkte Kirkenes 
uke 13, og det planlegges møtepunkter med Hammerfest og Alta utover i april.   
 
Prosjektet har etablert fortløpende samarbeid med personalavdelingen. 

Bemanning 2022 sammenlignet med 2019 
Alle foretakene i Helse Nord har fått en bestilling i oppdragsdokument om å redusere antall 
årsverk til 2019 nivå. 
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Oversikten viser at Finnmarkssykehuset pr. februar 2022 har økt antall årsverk med 201 
sammenlignet med 2019. Det vises til styresak 36/2022 for ytterligere forklaring av økte 
årsverk.  

Totalt FIN pr. februar for årene 2019 2022

Endring 2019-

2022

Faste månedsverk 1 434,1 1 588,4 154,4

Omregnet variable månedsverk 197,3 222,7 25,5

Omregnet årsverk innleie 12 33 21

Totalt årsverk 1 643 1 844 201

Forklaring endringer årsverk

Korona 101

Endring sykefravær 0

Endring med ekstern finansiering 65,77

Endring etter foretakets egen prioritering 38,6

Sum forklart 205

Sum uforklart -3,8

Vedtatte tiltak, reduksjon overtid og innleie 2022 23,4

Rest -27,2
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Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye Hammerfest 
sykehus mars 2022 

Byggeprosjektet 
Prosjektet fortsetter den gode fremdriften også i denne perioden. Innredningsarbeidene er i 
god rute og bygget er nå lukket. Milepel tett bygg er i kontrakten satt til 8/11-22. Denne ser ut 
til å bli nådd i løpet av april/mai. Det gjenstår isolering og ferdigstilling av taktekkingen på 
deler av bygget før denne milepelen kan meldes klar fra Consto. I månedsrapport fra Consto 
meldes følgende i forhold til samarbeidsklimaet i prosjektet: "Det er nå et meget godt klima i 
prosjektet, alle involverte parter er positive og bidrar daglig til å sikre god fremdrift og 
effektiv flyt i prosjektet." Sykehusbygg deler det inntrykket.  

HMS: Det er ikke rapportert ulykker med personskade i perioden. Det har vært spesielt fokus 
på sikring av områder i forbindelse med besøk på byggeplass i anledning markering av lukket 
bygg. Ut over det har det bare vært normal aktivitet på oppfølging av HMS. Det er i perioden 
rapportert 30 RUH. Det er ikke avdekket seriøsitetsavvik eller rapportert om miljøskader i 
perioden. 

Prosjektøkonomi: Totalt er det per kuttdato 31.03.2022 påløpt 1 174 MNOK. Påløpte 
kostnader i perioden er på 97,2 MNOK. Likviditetsbehov neste 12 måneder er på 781 MNOK. 
Prosjektets styringsramme er per mars opprettholdt på 2 878 MNOK.  

Fremdrift: Arbeidene for byggeprosjektet følger oppsatt plan fra entreprenør. Det meldes 
kun om små avvik som ikke påvirker andre planaktiviteter. Alle avvik følges opp med plan for 
å komme på plan. Prosjektering er nærmest ferdigstilt. I perioden har det foregått mye 
produktgodkjenninger slik at prosjektering kan ferdigstilles.  

RV94 er forsinket grunnet ny ekspropriasjonssak. 

IKT og Utstyr følger pr dato oppsatt plan.  

Risiko: Det overordnede risikobildet er uforandret i perioden. Ny risiko for prosjektet er 
situasjonen i Ukraina. Prosjektet har mottatt varsel om force majoure.  

 

OU-prosjektet: 

Viktigste aktiviteter siste periode 
Delprosjekt kjøkken arbeider fortsatt med å utrede oppdraget i mandatet, og 
delprosjektgruppen planlegger å bli ferdig med oppdraget innen utgangen av 2. kvartal 2022. 

Det er tidligere gjennomført oppstartsmøte og pr nå gjennomført 3 møter mellom lederne i 3-
parts samarbeidet i NHS. Tema på siste møte 30. mars 2022 var; status OU, mandat 
delprosjektgruppe kjøkken og mandat for felles poliklinikk. Møtehyppigheten endres til hver 
fjerde uke.  

Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus avlyste møtet som var planlagt 
21. mars.  Neste møte er planlagt 4.mai.2022   

Viktigste aktiviteter kommende periode 

Endelig godkjenning av mandatet til delprosjektgruppe kjøkken gjøres av Styringsgruppe 
byggelatert OU 4. mai 2022.  
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Mandat for delprosjekt «Felles poliklinikk» skal behandles i Styringsgruppe byggrelatert OU 4. 
mai 2022. Utkast til mandat for delprosjekt Kvinne/barn er utarbeidet, og valg av medlemmer 
til gruppen skal bestemmes. Alle mandat skal behandles i informasjons- og drøftingsmøte før 
de behandles i Styringsgruppe byggrelatert OU samt i strategisk ledermøte.   

Oversikt over delprosjekt OU- NHS og SDE med dedikerte delprosjektledere er snart 
ferdigstilt.  Felles prosjektkontor ble etablert i slutten av mars. 

Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlige møter fremover. 
Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus. Prosjektet 
fortsetter med faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus samt med 
ledelsen i Senter for drift og vedlikehold (SDE).  
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ORDFORKLARINGER 
DRG – Diagnose Relaterte Grupper – klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge info om pasientenes opphold i sykehusets 
datasystem om; diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG 
brukes blant annet til å beregne gj.snittlig kostnad pr sykehusopphold og sammenligne 
aktivitet mellom sykehus. 

DRG-poeng Aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk justeres for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom sykehus. Refusjon for ett DRG-poeng i somatikk er for 2022 
50% av kr. 47 742,-, som utgjør 23 871,- pr. DRG (kostnad for gj.snitts pasient). Refusjon for 
ett DRG-poeng i psykiatrien er for 2022 fastsatt til 3 294,- kroner. 

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

DRG-vekt Kalles også kostnadsvekt. DRG-vekt uttrykker det relative ressursforbruk den ene 
pasientgruppen har i forhold til gj.snitt for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil ha 
relativt lav DRG-vekt, ift. 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/Rus – Tverrfaglig spesialisert behandling/Rusomsorg 



STRAKSTILTAK HANDLNIGSPLAN Ansvar Potensiale for 
innsparing 

Reisestopp 
 

Krav om at hver enhet holder budsjett, 
resten av året 
 

Ledernivå 3 8,5 mill 
 

 Kurs i virksomhetsstyring for ledere 19 mai 
går som planlagt. 
 

Ledernivå 2  

 Reise/til fra jobb må gå som vanlig 
 

Ledernivå 2  

Innleie fra byrå. klinikker 
 

Alle klinikker skal redusere innleie fra byrå 
med minst 30% innleie fra mai-des (måles 
mot beløp pr. mars) 

 38,0 mill 

 Skal avbestille innleie der det ikke er mulig å 
fylle timelister, innen avbestillingsfrist.  
 
Avbestillingsfrist står i rammeavtaler, eller 
fås oppgitt fra HR på forespørsel 

Ledernivå 3  

 Klinikksjefer melder inn til avd.leder budjett 
& analyse – strakstiltak på innleie. Melder 
inn antall uker avbestilt, Effekt legges inn i 
tiltaksark 
 

Ledernivå 3  

 Opplysning; eksempel ØNH – innleid fra byrå 
må ha 10 konsultasjoner pr. dag. Klinikksjef 
kvalitetssikrer hver uke at de neste 2 uker er 
fylt opp 

Ledernivå 2  

 Merkantile tjenester er en kritisk tjeneste for 
å få fylt opp timebøkene på poliklinikk. 
Avdelingsledere og merkantile ledere sørger 
for at timelistene på alle poliklinikker er fylt 
opp.  
 

Ledernivå 3  



Strakstiltak for å få innkalt til timer; bruke 
merkantile ressurser på tvers og sørge for et 
godt samarbeid mellom avdelingene og 
merkantile ressurser. Bistår hverandre på 
tvers.  
 
 
Redusert sykefravær; fortsette fokus på økt 
nærvær. HR bistår ekstra med 
sykefraværsoppfølging i denne perioden 

 Internkontroll av faktura hos enkelte andre 
foretak i Helse Nord, har vist opp mot 30% 
feil.  
 
1. FIN iverksetter internkontroll innleie fra 

byrå siste 5 faktura mot GAT, kontrakt 
mot faktura.  

• VPP Alta 

• VPP Sami Klinihkka 

• Intensiv Kirkenes sykehus 

• Medisin Hammerfest 
 
2. I tillegg sjekk timebøker for innleide på 

PHR, var det fulle timelister? 
 
FFS sjekker timebøker for aktuelle innleide  
PHR. sjekker timelistene med FFS for de 
aktuelle ukene. 
 
Kort oppsummering leveres klinikksjefer 
innen 25 april.  
 
 

ØKONOMI/FFS/HR 
 
Melder til 
klinikksjef 

Usikkert tiltak 



Innkjøpsstopp - alle 
 

  1,0 mill 

 
 

Inventar skal godkjennes av klinikksjef. Det 
er ikke tilstrekkelig at klinikken har budsjett. 
 

Ledernivå 2  

 Alle innkjøp utover innkjøp til drift skal 
avklares med klinikksjef.  
 
Godkjenning fra klinikksjef skal foreligge 

 Ledernivå 3 
 

 

Gjennomgå varelager øst 
og vest 

Redusere varelager for artikler med mindre 
enn 4 i omløpshastighet pr. år. 
 
Ledernivå 3 og 4 i klinikk kvalitets sikrer lister 
på forespørsel fra lager. 
 

Ledernivå 4 Usikkert tiltak 

Prehospital tjeneste – 
vurdere å flytte førerkort 
til neste år for en del av 
sjåførene 
 

Må sjekke muligheten og konsekvensen av 
dette tiltaket. 

Ledernivå 2 Usikkert 

Innkjøp av PC’er    

 Innskjerping rutiner, 1 PC pr. ansatt som skal 
ha PC. 
 
Mobile kontorer er levert ut i forbindelse 
med pandemi. Det forutsettes av klinikker er 
selvforskynt med PC’er ut 2022, med å 
omfordele ved behov. 
 
Avvik godkjennes av drifts- og eiendomssjef, 
etter melding fra klinikksjef. 

Ledernivå 2 1,0 mill 

Totalt    48,8 mill 
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