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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandlere:  Sted/Dato:  
2019/727 Inger M. Kongsbak Hammerfest, 15.08.2022 
 
Saksnummer 65/2022 
 
Saksansvarlig:  Inger Marie Kongsbak, kons. økonomisjef  
Møtedato:   23. august 2022 

Virksomhetsrapport 6 og 7/2022 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet for juni og juli 2022. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2022 til orientering.  
2. Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF er kritisk. Det er nødvendig å gjøre drastiske 

tiltak. Styret vedtar investeringsstopp i foretaket ut 2022, unntatt Nye Hammerfest 
Sykehus og ved brekkasjer som er kritiske. Brekkasjer skal vurderes av 
foretaksledelsen.  

 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 6/2022 
3. Virksomhetsrapport 7/2022 
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Virksomhetsrapport 6 og 7/2022 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Inger M. Kongsbak  
Møtedato:  23. august 2022 

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

2. Sakvurdering/analyse 
 
Kvalitetsindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetider 

 
 

Fristbrudd 
Det var totalt 8,7 % avviklede fristbrudd i juni og 10,7% i juli. Siste måned var 
fordelingen 76 i somatikk og 23 inne psykiatri. 
 
 

Aktivitet somatikk 
Aktiviteten innen somatikk lå over plantall med 690 pasientkontakter i juni, mens juli lå 
789 kontakter under plan. Sett mot 2021 ligger aktiviteten høyere både i juni og juli. 
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus ligger under både i forhold til plan for 2022 
og mot aktiviteten i 2021. Hittil i år ligger aktiviteten 796 kontakter i henhold til plan.  
 

Digitale konsultasjoner (video og telefon) 
Målet for antall digitale konsultasjoner (telefon og video) i 2022 skal være 15 % i 
forhold til totalt antall polikliniske konsultasjoner.  
 
Andelen var i juni 11,4%, mens juli viser 10,7% andel digitale konsultasjoner.    

Avviklet fra 

listen

Fortsatt 

ventende

Avviklet fra 

listen

Fortsatt 

ventende

Somatikk 69 70 64 78

VPP 56 55 60 56

BUP 62 37 64 51

TSB 44 54 75 47

Juni Juli
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Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF hadde i juni et negativt resultat på 13,5 mill., mens juli viste et 
negativt resultat på 21,7 mill. Hittil i år pr juli er resultatet negativt med 127,3 mill., noe 
som gir et negativt avvik på 141,3 mill.  
 
 

 
 

Inntektene viser et positivt avvik på 15,5 millioner hittil i år. 

Det er fortsatt kostnad til bemanning i form av lønn og innleie som er de største 
kostnadsdriverne. Medikamenter og gjestepasientkostnader er også store avviksposter.  

 
Tiltak 
Totalt har Finnmarkssykehuset HF risikojusterte tiltak for 136,8 mill. i 2022, inkludert 
nye tiltak. Pr mai er det realisert tiltak for 37,8 mill., som utgjør 27,6 % av risikojusterte 
tiltak.  
 
Innleie fra firma er et av strakstiltakene og er en av de store kostnadsdriverne. Denne 
viser en positiv trend og i juli var innleie lavere i 2022 enn samme periode i 2021. Reise- 
og innkjøpsstopp er også et strakstiltak, men her er ikke effekten så tydelig, selv om 
reisekostnadene er redusert i juli.  
 

 
 
 

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 % 73 727      88 740      19 523      22,0 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      19 723      13 532      68,6 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      22 045      3 548         16,1 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      6 310        1 151         18,2 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 186 605    136 818    37 754      27,6 %
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Prognose 

 
 
Prognosen er ytterligere forverret med negative resultater for juni og juli. Endringen i 
prognosen i forhold til mai er kun korrigert med resultatene for de to siste månedene. 
Det jobbes med tiltakene i klinikkene. Effekten av eksisterende tiltak har ikke gitt ventet 
effekt og må revurderes og nye tiltak må utarbeides.  
 
Likviditet og investeringer 
Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er kritisk. Kassakredittrammen er på 370 
mill., saldo pr 31. juli er 338 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 32 mill.  

 
 

Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill., det er overførte rammer fra tidligere år 
på 235,4 mill. Pr juli utgjør investeringene 396 mill. 
 

Bemanning 
Brutto månedsverk ligger over plan både for juni og juli, med henholdsvis 72 og 142 
månedsverk. I tillegg kommer innleie fra byrå som hittil i år utgjør 206 månedsverk. 
 

Totalt Resultat Budsjett Avvik

Adm 1 429 334-      1 435 837-         6 503-            

Hammerfest Sykehus 375 580         297 942            77 638-          

Kirkenes Sykehus 298 144         237 722            60 422-          

Sami Klinihkka 116 561         114 473            2 088-            

Prehospital klinikk 395 888         379 141            16 747-          

Klinikk Alta 140 482         117 894            22 588-          

SDE 267 079         264 665            2 414-            

Totalt 164 400         24 000-              188 400-       
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Sykefraværet var på pr juni 10,4 %, som er 2,4 prosentpoeng over målsetningen. 
 

3. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
En negativ økonomisk utvikling vil kunne påvirke foretakets mulighet til å utvikle 
tjenestetilbudet for hele befolkningen i Finnmark. Dette vil også kunne ha konsekvenser 
for tilbudet til den samiske pasient. 

4. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

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

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18. august 2022. Saken er ikke 
behandlet i FAMU denne måneden da rapporten ikke var ferdig i tide til møtet den  
15. august 2022. 
 
I og med at saken ble drøftet etter at saken ble sendt til styret, har ikke styresaken blitt 
endret etter drøftingsmøtet.   

7. Direktørens vurdering 
Den økonomiske situasjonen i foretaket er ytterligere forverret pr. juli sammenlignet 
med resultat pr. mai. Likviditeten er fortsatt anstrengt, og den negative økonomiske 
utviklingen må defineres som svært alvorlig.  
 
Styret har vært tålmodig med hensyn til gjennomføring av tiltak. Finnmarkssykehuset 
HF må ha fortsatt fullt fokus på tiltaksgjennomføring i samarbeid med innleid 
konsulentbyrå. Med den økonomiske utviklingen som Finnmarkssykehuset HF har, er 
det nødvendig å se på ytterligere tiltak, eksempelvis har administrerende direktør gitt i 

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

Variable mnd-verk 2022 220 226 222 218 235 263 332

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596 1 593 1 586 1 597 1 589 1 590

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

Plantall faste mnd-verk 2022 1 626 1 628 1 628 1 626 1 628 1 626 1 626 1 626 1 626 1 628 1 626 1 626

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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oppdrag å gjennomført en grundig gjennomgang av faste stillinger opp mot budsjetterte 
stillinger helt ned på enhetsnivå. Analysen viser at det er enkelte enheter som har flere 
faste stillinger enn det foreligger budsjettdekning for. Dette er etter administrerende 
direktørs vurdering rotårsaken til at antallet årsverk totalt er betydelig høyere enn 
budsjetterte årsverk. Med bakgrunn i denne analysen er det nødvendig å gjennomføre 
en omstillingsprosess som ivaretar fast ansatte og samtidig bidrar til en positiv effekt for 
foretakets økonomi. Omstillingsprosessene skal gjennomføres av klinikksjef/stabssjef i 
tett dialog med tillitsvalgte.  
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 6/2022 
2. Virksomhetsrapport 7/2022 
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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 69 -1 5

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 56 5 -6

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 62 21 7

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 44 9 1

Fristbrudd skal være 0 8,7 % 1,2 % -0,8 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

juni 2022 -13,5 -15,5 -30,1

Hittil  i  år -105,6 -117,6 -65,0

Tiltak  2022 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 186 605                           136 818                         29 475                       

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

juni 2022 TNOK 370 000                           14 737                           -96 536                      

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) mai. 2022 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 10,2 % 10,5 % 8,9 %
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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 69 
dager i juni. Det er en reduksjon fra forrige måned med 1 dag og en økning på 6 dager 
sammenlignet med samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 70 dager i juni. Det er en 
økning fra forrige måned med 2 dager og en reduksjon på 3 dager målt mot samme periode i 
2021.  

 

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 56 dager i 
juni. Det er en økning på 5 dager fra forrige måned, og en reduksjon på 6 dager målt mot 
samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 55 dager i juni. Det er en 
økning på 8 dager fra forrige måned, og en økning på 2 dager målt mot samme periode i 2021.  
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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 62 dager i 
juni. Det er en økning fra forrige måned med 21 dager, og en økning på 6 dager målt mot 
samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 37 dager i juni. Det er 
identisk med forrige måned, og en økning på 3 dager målt mot 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 44 dager i 
juni. Det er en økning på 9 dager fra forrige måned, og en økning på 1 dag målt mot samme 
periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 54 dager i juni. Det er en 
økning på 19 dager fra forrige måned og en stor reduksjon målt mot samme periode i 2021.  

 

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 8,7 % avviklede fristbrudd i juni, som er over målet om 0 fristbrudd. Av disse er 
7,8 % innen somatikk og 20,4 % innen psykiatri.  

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 157 (103 somatikk, 54 psykiatri) 

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 128 (108 somatikk, 20 psykiatri) 
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Kilde: HN LIS 

 
Pr juni er det fortsatt 2 fristbruddpasienter under behandling i psykiatrien tidligere sendt 
HELFO. Begge pasientene er i behandling hos Ressursklinikken. 
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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 juni er det høyere aktivitet innen somatikk for dagopphold og heldøgnsopphold i forhold til 
samme periode i 2021, men aktiviteten er under plantall.  

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

 

Aktivitetsutvikling somatikk – Antall DRG Dag/døgn opphold 
Utvikling for DRG-poeng i juni er positiv for dag/døgnopphold sett mot samme periode i 
2021, men de ligger under plantall.  

 
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. 

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

Dag/døgn opphold 2021 1 359 1 336 1 597 1 399 1 266 1 455 1 242 1 290 1 509 1 434 1 510 1 302

Dag/døgn opphold 2022 1 324 1 313 1 531 1 373 1 485 1 464

Plantall Dag/døgn 2022 1 502 1 491 1 548 1 489 1 471 1 558 1 287 1 396 1 638 1 502 1 608 1 562
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DRG Dag/døgn 2021 886 910 1 037 888 806 941 831 863 1 028 999 1 082 956

DRG Dag/døgn 2022 976 909 1 079 902 993 993

Plantall DRG 2022 992 983 1 023 982 972 1 027 849 924 1 082 993 1 062 1 030
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Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner 
I juni er det høyere aktivitet for antall polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i 
2021, og aktiviteten er over 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 juni er positiv målt mot plantall og samme periode i 2021.  

 
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 lavere aktivitet i juni sammenlignet med plantall, men ligger litt over 
samme periode i 2021. Hittil i år ligger aktiviteten over plan og samme periode i 2021. 

Polikliniske konsultasjoner ligger pr juni 1 070 over plan og 655 over samme periode i 2021. 
Døgnbehandling ligger 35 over plantall, men 13 under 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 6 734 6 729 7 803 5 828 7 480 7 459

Plantall Pol.kons. 2022 6 491 6 439 6 698 6 430 6 367 6 729 5 557 6 052 7 084 6 503 6 953 6 746
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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. Målet er ikke nådd. 

Barne- og ungdomspsykiatri har lavere aktivitet i juni sammenlignet med plantall og samme 
periode i 2021. Hittil i år er aktiviteten lavere enn plantall og samme periode i 2021.  

Polikliniske konsultasjoner ligger pr juni 382 under plan og 1 105 under samme periode i 
2021. Døgnbehandling ligger likt med plantall, men 13 under samme periode i 2021. 

 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

  

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

2021 2 261 2 299 2 500 2 176 2 076 2 207 1 308 1 697 2 211 2 163 2 404 2 088

2022 2 596 2 357 2 706 1 992 2 310 2 213 - - - - - -

Plan 2022 2 174 2 155 2 240 2 152 2 131 2 252 1 860 2 025 2 370 2 176 2 328 2 257

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

2021 1 213 1 248 1 376 1 245 1 092 1 249 442 738 1 070 971 1 016 736

2022 1 076 975 1 270 964 1 133 900 - - - - - -

Plan 2022 1 110 1 103 1 146 1 099 1 090 1 152 952 1 036 1 212 1 113 1 190 1 153
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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 juni sammenlignet med plantall, men ligger over samme 
periode i 2021. Hittil i år er aktiviteten under plantall og samme periode i 2021. 

Polikliniske konsultasjoner ligger pr juni 242 under plan og 22 under samme periode i 2021. 
Døgnbehandling ligger 3 over plantall og 5 over 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 juni er antall DRG poeng lavere enn plantall og samme periode i 2021. Hittil i år er antall 
DRG poeng under plantall og samme periode i 2021.  

 
Kilde: Nimes (DRG-poengene er lagt inn pr. måned i forhold til godkjente DRG-poeng ved hver tertialslutt)  

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

2021 102 110 117 91 86 98 53 46 101 81 119 86

2022 100 78 119 85 108 112 - - - - - -

Plan 2022 140 139 144 138 138 145 120 132 153 140 151 146

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

DRG-Poeng 2021 720 735 803 728 662 736 346 482 684 640 694 551

DRG-Poeng 2022 726 654 794 583 689 516

Plantall DRG 2022 678 672 699 671 665 702 580 631 740 679 726 704

 -
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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 juni er andelen sum digitale konsultasjoner på 11,4 %. Andelen for samme periode i 2021 
var på 15,4 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 5,9 % og 24,6 % i juni. 

Andelen for 2021 ble 11,4 % - hittil i år er andelen 12,1 %. Innen somatikk er trenden positiv 
med en økning fra 5,0 % i 2021 til 5,8 % hittil i år. Innen psykiatri/rus er trenden positiv med 
en økning fra 24,3 % i 2021 til 24,8 % hittil i år. 

 
Kilde: HN LIS  

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

Andel digitale kons. 2021 10,9 % 11,7 % 13,1 % 11,3 % 15,4 % 13,8 % 11,0 % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 9,7 % 13,0 %

Andel digitale kons. 2022 13,6 % 12,6 % 11,9 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 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 juni et resultat på -13,5 mill. Hittil i år er resultatet -105,6 mill., 
som gir et negativt avvik mot budsjett på -117,6 mill. FIN fikk et engangsbeløp på 9,3 mill. i 
juni, noe som gjør at driftsreslultatet i realiteten er 9,3 mill. dårligere enn regnskapet viser. 

 

• Inntektene viser et positivt avvik på 14,3 mill. hittil i år. I juni fikk FIN en tilleggsbevilgning for tapte 
inntekter på 9,3 mill. Dette bidrar til det positive avviket på inntekter i juni isolert sett. 

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

o Avviket på kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader 

o Av overforbruket på varekostnader er 16,5 mill. knyttet til medikamenter og 6 mill knyttet 
til andre medisinske forbruksvarer. 

o Innleid arbeidskraft fordeles med 28,5 mill. i somatikk (inkl røntgen) og 15,1 mill. innenfor 
psykiatri. Totalt er avviket 43,6 mill. noe som utgjør et overforbruk på 24,8 årsverk. 

o Avviket på lønn er hovedsakelig knyttet til fast lønn (-12,5 mill.), vikarer (-13,8 mill.) samt 
overtid og ekstrahjelp (-31,5 mill.). Totalt 53,6 mill., noe som utgjør et overforbruk på 41,7 
årsverk.  

 

Kostnadsutvikling pr juni 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

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

Kjøp av helsetjenester 79,0               73,8               74,0               86,2               9 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 82,9               89,2               107,5             114,4             38 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 31,7               37,3               48,6               62,4               97 % 4,8 %

Lønnskostnader 634,0             655,9             718,7             778,3             23 % 5,9 %

Andre driftskostnader 282,1             273,8             302,7             302,0             7 % 4,8 %

Totalt 1 109,6          1 129,9          1 251,5          1 343,2          21 %
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Kostnadene til korona utgjør 22,6 mill. er ikke trukket ut, men utgjør pr juni ca 2%-poeng. Tallene for 
årene før 2022 er ikke indeksregulert, men indeksen er oppgitt for sammenligningens del. 
Gjennomsnittlig lønnskostnad har økt med 10,7 % for fast og variable årsverk, noe som indikerer at 
den reelle lønnsøkningen har vært 5,1 prosentpoeng høyere enn lønnskompensasjonen som var hhv 
2,2 % i 2020 og 3,2 % i 2021.  

 

Resultat for klinikkene 
Tabellen viser klinikkenes resultat i juni og pr juni for 2022 mot 2021. 

 
 

Årsak til avvik i hovedtrekk: 

Der det ikke er vesentlige avvik kommenteres det ikke. 

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 48,8 mill. hittil i år 

• ISF inntekter +4,1 mill. 

• Medikamenter -4,5 mill. 

• Innleid arbeidskraft fra firma -26 mill. 

• Faste lønnskostnader -8 mill. 

• Overtid og ekstrahjelp -12,5 mill. 

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 36,2 mill. hittil i år 

• ISF inntekter -4,4 mill.  

• Egenandelsinntekter -2 mill. 

 -   100,0   200,0   300,0   400,0   500,0   600,0   700,0   800,0   900,0
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Kostnadsutvikling 
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• Medikamenter -4,9 mill.  

• Innleid arbeidskraft fra firma -7 mill. 

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -11,3 mill. 

Klinikk Alta – negativt avvik 17,1 mill. hittil i år 

• ISF inntekter +2,7 mill. 

• Innleid arbeidskraft fra firma -8 mill. 

• Fast lønn -6,1 mill.  

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -3,6 mill. 

Prehospitale tjenester – negativt avvik 11,4 mill. hittil i år 

• Fast lønn -1,4 mill. 

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -11,1 mill.  

• Refusjoner +5,5 mill. 

• Andre driftskostnader -2,8 mill. 

Pasientreiser – positivt avvik 4,8 mill. hittil i år 

• Syketransport +5,9 mill. 

Service, drift og eiendom – negativt avvik 1,5 mill. hittil i år 

• Varekostnader -2,8 mill. 

• Vikarer -1,6 mill. 

• Andre driftskostnader +2,6 mill. 

 

Gjennomføring av tiltak  
Den økonomiske situasjonen i foretaket er kritisk og styret har besluttet at det skal 
iverksettes nye kostnadseffektiviserende tiltak. 
Strakstiltak jfr. styrevedtak 34/2022     48,5 mill. 
Øvrige kostnadseffektiviseringstiltak jfr. styrevedtak 36/2022  14,3 mill. 
 
Totalt har FIN risikojusterte tiltak for 136,8 mill. i 2022 inkl. nye tiltak. Pr juni er det realisert 
tiltak for 29,5 mill., som utgjør 21,5 % av risikojusterte tiltak.  
 

 
 

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 % 73 727      88 740      16 002      18,0 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      19 723      9 685         49,1 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      22 045      2 917         13,2 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      6 310        871            13,8 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 186 605    136 818    29 475      21,5 %
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Prognose 

 

Prognosen er uendret fra forrige måned. 

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

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

 

Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er kritisk. Kassakredittrammen er på 370 mill., 
saldo pr 30. juni er 352,2 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 17,8 mill. Det er jfr. styresak 
34/2022 søkt om utvidet kreditt fra Helse Nord RHF. 

 

  

Totalt Resultat Budsjett Avvik

Adm 1 424 639-      1 436 076-         11 437-          

Hammerfest Sykehus 368 026         298 052            69 974-          

Kirkenes Sykehus 291 115         237 817            53 298-          

Sami Klinihkka 115 755         114 496            1 259-            

Prehospital klinikk 393 823         379 141            14 683-          

Klinikk Alta 139 417         117 905            21 512-          

SDE 266 314         264 665            1 649-            

Totalt 149 811         24 000-              173 811-       
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 100 000
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Investeringer 

 
Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill., det er overførte rammer fra tidligere år på 
235,4 mill. Pr juni utgjør investeringene 384,8 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-               239                        

Kirkenes nye sykehus 1 773 000               1 758 852               14 148               14 148          3 389                     

Hammerfest nye sykehus 1 033 000               831 272                  201 728             600 000       801 728       369 805                

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes 29 900               25 000          54 900          1 574                     

MTU, ambulanser, rehab m.m. 14-                       28 000          27 986          2 972                     

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP 2 396-                 7 000            4 604            6 816                     

Til styrets disp (sum) 3 346 500               235 384             660 000       895 384       384 795                
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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 72 over plantall i juni og 27 flere sett i fht 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 juni øker med ca. 28 månedsverk og 
hittil i år 206 månedsverk innleie fra byrå. Sammenligner vi mot 2019 under samme 
forutsetninger var antall månedsverk innleid ca. 105 pr juni.  

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 220 226 222 218 235 263

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596 1 593 1 586 1 597 1 589

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

Plantall faste mnd-verk 2022 1 626 1 628 1 628 1 626 1 628 1 626 1 626 1 626 1 626 1 628 1 626 1 626

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

 1 200

 1 300

 1 400

 1 500

 1 600

 1 700

 1 800

 1 900

 2 000 Bemanning - månedsverkutvikling

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

Innleie av leger fra firma 31 590 396      90 000           351                          4,33                  81                   

Innleie av sykepleiere fra firma 14 906 436      45 000           331                          4,33                  77                   

Innleie annet helsepersonell 15 863 151      75 000           212                          4,33                  49                   

62 359 982      894                          206                 



18 

 

Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (PAGA) 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF.  
I mai 2022 var sum sykefravær 10,2 %, som er 2,7 prosentpoeng over måltall på 7,5 %.  
Vi ser at korttidsfraværet er redusert og langtidsfraværet er økt. 

Bemanning 2022 sammenlignet med 2019 
Alle foretakene i Helse Nord har fått en bestilling i oppdragsdokument om å redusere antall 
årsverk til 2019 nivå. 

 

  
 
Oversikten viser at Finnmarkssykehuset pr. juni 2022 har økt antall årsverk med 198,3 
sammenlignet med 2019.  
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Sykefravær fordelt korttid/langtid

2022 (1-16 dgr) 2022 (>16 dgr) 2019 2020 2021 Måltall 2022

Totalt FIN pr. juni for årene 2019 2022

Endring 2019-

2022 Budsjett 2022

Faste månedsverk 1 444,7       1 589,9       145,2             1 629,0             

Omregnet variable månedsverk 197,4          230,5          33,2               149,7                 

Omregnet årsverk innleie 14,8            34,7            19,9               9,9                     

Totalt årsverk 1 656,8       1 855,1       198,3             1 788,7             

Forklaring endringer årsverk

Korona 45,3               

Endring sykefravær -                 

Endring med ekstern finansiering 66,0               

Endring etter foretakets egen prioritering 55,6               

Sum forklart 166,8             

Sum uforklart 31,5               

Vedtatte tiltak, reduksjon overtid og innleie 2022 23,4               

Rest 8,1                 
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Av økningen på 198,3 årsverk er 166,8 forklart med økning i fht koronatiltak, stillinger som er 
besluttet eksternt og hvor det følger midler med, og sist stillinger som foretaket har besluttet 
og hvor det har vært behov for interne omprioriteringer i budsjett.  
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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 
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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 64 -7 6

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 60 4 0

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 64 0 -3

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 75 36 47

Fristbrudd skal være 0 9,7 % 0,8 % -1,0 %

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av 

avtaler innen 2021)
82,3 % 1,4 % -0,1 %

Aktivitetsvekst PHR Endring sist mnd  Endring hiå mot hif 

Prosentvis økning aktivitet målt mot 2021 -53,5 % -2,7 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

juli  2022 -21,7 -23,7 -7,7

Hittil  i  år -127,3 -141,3 -73,0

Tiltak  2022 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 186 605                           136 818                         37 754                       

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

juli  2022 TNOK 370 000                           32 036                           24 336                       

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) jun. 2022 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 10,3 % 10,4 % 9,7 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og 

sikre helhetlige pasientforløp juli 2022 HiÅ HiF

Meldt fra kommune -                                    24                                   17                               

Meldt fra spesialisthelsetjenesten -                                    8                                     27                               

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

Antall publiserte behandlingsbeskrivelser 0 0 53                               

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

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 65,4 % 67,7 % 62,9 %

Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %) 0,1 % 0,2 % 0,1 %



4 

 

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. 

Lavdrift i juli fører til økt ventetid for ventende, og redusert ventetid for avviklet. Dette sees 
både regionalt og nasjonalt. I regional sammenheng er Finnmarkssykehuset fortsatt det 
foretaket som har kortest ventetid for ventende, slik vi har vært i hele 2022. Det sees likevel 
en økt trend for Finnmarkssykehuset, og fra høsten vil «lokalt innsatsteam» intensivere sitt 
arbeid. 
 
Ventetider avviklet og fortsatt ventende somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er på 64 
dager i juli. Det er en reduksjon fra forrige måned med 7 dager og en økning på 6 dager 
sammenlignet med samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 78 dager i juli. Det er en 
økning i fht forrige måned, men en reduksjon målt mot samme periode i 2021.  

 

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 60 dager i 
juli. Det er en økning fra forrige måned med 4 dager. 
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Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 56 dager i juli, også en økning 
i fht forrige måned.  

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 64 dager i 
juli, ingen endring i fht juni, men en økning fra 37 dager i mai. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 51 dager i juli, også dette en 
stor økning i fht mai og juni.  

Ventetider avviklet og fortsatt ventende TSB/Rus 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i TSB som er avviklet fra ventelistene er på 75 dager i 
juli. Dette utgjør en økning på 36 dager i fht forrige periode. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 47 dager i juli, redusert med 
en dag siden juni.  

 
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 
Andel fristbrudd i FIN pr juli utgjør 10,7%, en økning i forhold til forrige periode.  

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 186 (135 somatikk, 51 psykiatri) 

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 99 (76 somatikk, 23 psykiatri) 
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Kilde: HN LIS 

 
Pr juni er det fortsatt 2 fristbruddpasienter under behandling i psykiatrien tidligere sendt 
HELFO. Begge pasientene er i behandling hos Ressursklinikken. 
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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 episoder/pasientkontakter 
Antall episoder/pasientkontakter i Finnmarkssykehuset ligger 2,9% over plantall for 2022 og 
6,2% økning i fht 2021. 

Det er polikliniske konsultasjoner som i hovedsak ligger over plan, døgnopphold er i hht plan, 
mens dagbehandling ligger under plan.  

 

 
Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

 

Aktivitetsutvikling somatikk – ISF poeng 
ISF-poeng ligger 1,3% over plantall og 8,8% høyere en samme periode i 2021. 

Sammenlignet med samme periode i 2021 er pasienttyngden litt høyere i år. Dvs 
behandlingen er i snitt litt mer ressurskrevende pr episode enn de var i fjor, som igjen gir litt 
høyere finansiering. Driverne til dette er i hovedsak høyere andel lungbetennelser og pleuritt, 
respiratorbehandlinger og tracheostomi. 
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Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

Aktivitetsutvikling pysisk helsevern og rus – antall 
episoder/pasientkontakter 
Innen psysisk helsevern og rus er aktivitetsutviklingen 3,3% lavere enn plantallene for 2022. 
Sett mot 2021 er aktiviteten 2,7% redusert.  
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Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

 

Aktivitetsutvikling psysisk helsevern og rus – ISF poeng 
ISF poeng innen psysisk helsevern og rus ligger 5,7% lavere enn plantall og 7,6% lavere sett i 
fht samme periode i 2021. 

 

 
Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

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 juli er andelen sum digitale konsultasjoner på 10,7 %. Andelen for samme periode i 2021 var 
på 11 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 6,4 % og 23,7 % i juli. 

Andelen hittil i år er 11,9%. 

 



10 

 

 
Kilde: HN LIS 

Klinikk Psykiatri Somatikk Totalt 

 

Sámi Klinihkka 40 % 6 % 27 % 

Hammerfest 25 % 9 % 12 % 

Kirkenes 

 

Kirkenes 

20 % 

Tana 

35 % 

 

4 % 

 

9 % 

Alta 14 % 2 % 7 % 

Andel digitale konsultasjoner pr. 07.07.22. 

Sámi Klinihkka og Hammerfest sykehus har satt av ekstra ressurser for å sikre økt andel 
digitale konsultasjoner, både i form av rådgivere og forbedringsprosjekter. 

I foretaket er det fokus på tilrettelegging for økt bruk av digitale konsultasjoner. Det er tatt i 
bruk et digitalt skjermverktøy, Checkware, som både forenkler forberedelser til 
konsultasjoner og gir mulighet for sammenstilling av data. For videokonsultasjoner er 
Whereby under promotering, dette er et trygt og sikkert alternativ hvor pas. kan motta 
helsehjelp hjemme. Denne løsningen kan anvendes av alle behandlere i foretaket. Fagmiljøene 
skal i større grad involveres og det utarbeides rutiner og fraser i DIPS som lettere kan tilby 
pasienter digitale konsultasjoner.  

Både Hammerfest og Alta kommune er nære samarbeidspartnere med Finnmarkssykehuset 
hva angår digital hjemmeoppfølging av pasienter. Hammerfest kommune i forhold til 
kreftpasienter, og Alta i forhold til diabetes. Her utarbeides rutiner og pilot skal iverksettes så 
raskt som mulig. 
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Økonomi 

 
Kilde: HN LIS 

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i juli et resultat på -21,7 mill. Hittil i år er resultatet -127,3 mill., 
som gir et negativt avvik mot budsjett på -141,3 mill. 

 

• Inntektene viser et positivt avvik på 15,5 mill. hittil i år. Av dette utgjør 9,3 mill kompensajon fra 
Helse Nord for lavere aktivitetsbaserte inntekter. 2,7 mill skyldes ISF baserte inntekter. Inntekter på 
utskrivningsklare pasienter og refusjoner fra rikstrygdeverket på egenbetalinger viser positive avvik.   

• På kostnadssiden er det fortsatt kjøp av helsetjenester, varekostnader knyttet til aktivitet, innleid 
arbeidskraft og lønn som utgjør de store avvikene i fht budsjett. 

o Avviket på kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader 

o Av overforbruket på varekostnader er 17 mill. knyttet til medikamenter 

o Innleid arbeidskraft utgjør 49 mill.. Hvorav 6,1 mill ligger på radiologi, 26,5 mill øvrig 
somatikk og ca 16,1 mill i psykiatri.   

o Avviket på lønn er hovedsakelig knyttet til vikarer (-17 mill.) samt overtid, engasjement og 
ekstrahjelp (-39,3 mill.). 

 

Kostnadsutvikling pr mai 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

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

Kjøp av helsetjenester 92,1               88,8               87,4               100,9                    10 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 97,3               105,4             124,1             130,5                    34 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 37,9               47,5               59,4               70,8                      87 % 4,8 %

Lønnskostnader 710,0             732,3             810,7             882,3                    24 % 5,9 %

Andre driftskostnader 321,6             318,8             345,4             348,0                    8 % 4,8 %

Totalt 1 258,9          1 292,7          1 427,0          1 532,6                22 %
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Kostnadene til korona er ikke trukket ut, men er pr mai kompensert, så disse utgjør svært lite. Tallene 
for årene før 2022 er ikke indeksregulert, men indeksen er oppgitt for sammenligningens del.  

 

 

 

Resultat for klinikkene 
Tabellen viser klinikkenes resultat i mai og pr mai, for 2022 mot 2021 samt avvik i prosent. 

 
 

Årsak til avvik i hovedtrekk: 

Der det ikke er vesentlige avvik kommenteres det ikke. 

Pasientreiser – positivt avvik 3,8 hittil i år 

• Syketransport +3,2 mill. 

• Pasientreiser har hittil i år ett positivt avvik, men viste siste periode et negativt avvik på en mill. 

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 57 mill. hittil i år 

• ISF inntekter +5,3 mill. 

• Medikamenter -4,5 mill. 

• Innleid arbeidskraft fra firma -28,9 mill. 

• Faste lønnskostnader -13,1 mill. 

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -12,9 mill. 

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 44,7 mill. hittil i år 

• ISF inntekter -4,2 mill.  

• Egenandelsinntekter -1,7 mill. 

 -   100,0   200,0   300,0   400,0   500,0   600,0   700,0   800,0   900,0  1 000,0

Kjøp av helsetjenester

Varekostnad knyttet til aktivitet
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Lønnskostnader

Andre driftskostnader

Kostnadsutvikling 

2022 2021 2020 2019
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• Medikamenter -5,7 mill.  

• Innleid arbeidskraft fra firma -8 mill. 

• Faste lønnskostnader -5,2 mill 

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -13,6 mill. 

Klinikk Alta – negativt avvik 19,7 mill. hittil i år 

• ISF inntekter +2,4 mill. 

• Medikamenter -1,2 mill 

• Innleid arbeidskraft fra firma -9,4 mill. 

• Fast lønn -6,7 mill.  

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -3,8 mill. 

Prehospitale tjenester – negativt avvik 13 mill. hittil i år 

• Medikamenter og andre medisinske forbruksvarer -0,8 mill 

• Vikarer, overtid og ekstrahjelp -11,9 mill.  

• Refusjoner +7,2 mill. 

• Andre driftskostnader -3 mill. 

Service, drift og eiendom – negativt avvik 2,4 mill. hittil i år 

• Varekostnader -3,3 mill., behandlingshjelpemidler og surstoff 

• Overtid og ekstrahjelp -1,2 

• Andre driftskostnader +2,1 mill 

 

Gjennomføring av tiltak  
Den økonomiske situasjonen i foretaket er kritisk og styret har besluttet at det skal 
iverksettes nye kostnadseffektiviserende tiltak. 
Strakstiltak jfr. styrevedtak 34/2022     48,5 mill. 
Øvrige kostnadseffektiviseringstiltak jfr. styrevedtak 36/2022  14,3 mill. 
 
Totalt har FIN risikojusterte tiltak for 136,8 mill. i 2022 inkl. nye tiltak. Pr juli er det realisert 
tiltak for 37,8 mill., som utgjør 27,6 % av risikojusterte tiltak.  
 
Innleie fra firma er et av strakstiltakene og er en av de store kostnadsdriverne. Denne viser en 
positiv trend og i juli var innleie lavere i 2022 enn samme periode i 2021. Reise,- og 
innkjøpsstopp er også et strakstiltak, men her er ikke effekten så tydelig, selv om vi ser at 
reisekostnadene er redusert i juli.  
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Prognose 

 

Prognosen er laget med utgangspunkt i resultatene hittil i år 2022 og budsjett. Denne er 
korrigert i fht eksisterenede tiltaksplan, men det pågår et arbeid med å risikojustere disse 
tiltakene og utarbeidelse av nye tiltak som ikke er klart ennå. Eksisterende tiltak viser effekt, 
selv om de ligger etter forventningene, som på dette tidspunktet skulle vært 58% av 
risikojustert budsjett. Samtidig viser avvik på lønnskostnader en økende trend.  

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 % 73 727      88 740      19 523      22,0 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      19 723      13 532      68,6 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      22 045      3 548         16,1 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      6 310        1 151         18,2 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 186 605    136 818    37 754      27,6 %

Totalt Resultat Budsjett Avvik

Adm 1 429 334-      1 435 837-         6 503-            

Hammerfest Sykehus 375 580         297 942            77 638-          

Kirkenes Sykehus 298 144         237 722            60 422-          

Sami Klinihkka 116 561         114 473            2 088-            

Prehospital klinikk 395 888         379 141            16 747-          

Klinikk Alta 140 482         117 894            22 588-          

SDE 267 079         264 665            2 414-            

Totalt 164 400         24 000-              188 400-       
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Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er fortsatt kritisk. Kassakredittrammen er på 
370 mill., saldo pr 31. juli er 338 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 32 mill. Det er jfr. 
styresak 34/2022 søkt om utvidet kreditt fra Helse Nord RHF 4.mai 2022. Saldo pr 31.juli er 
høyere enn den var perioden før, men dette er midleritid og skyldes periodisering. I starten av 
august hadde vi store utbetalinger og vi måtte igjen be om forskudd fra Helse Nord. Har ikke 
mottatt tilbakemelding om økt driftskreditt pr nå, men Helse Nord forskutterer inntil videre.  

 
Investeringer 

 
 
Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill., det er overførte rammer fra tidligere år på 
235,4 mill. Pr juli utgjør investeringene 396 mill. 
 

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 296 over plantall i juli og 18 flere sett i fht samme periode i 2021.  

I tillegg til faste og variable månedsverk via lønn leier foretaket personell fra vikarbyrå. 
Forutsetninger; 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 juli øker med ca. 27 månedsverk og 
hittil i år 206 månedsverk innleie fra byrå. Sammenligner vi mot 2019 under samme 
forutsetninger var antall månedsverk innleid ca. 105.  

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-               239                        

Kirkenes nye sykehus 1 773 000               1 758 852               14 148               14 148          3 901                     

Hammerfest nye sykehus 1 033 000               831 272                  201 728             600 000       801 728       380 500                

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes 29 900               25 000          54 900          1 609                     

MTU, ambulanser, rehab m.m. 14-                       28 000          27 986          2 972                     

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP 2 396-                 7 000            4 604            6 816                     

Til styrets disp (sum) 3 346 500               235 384             660 000       895 384       396 037                

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

Variable mnd-verk 2022 220 226 222 218 235 263 332

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596 1 593 1 586 1 597 1 589 1 590

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

Plantall faste mnd-verk 2022 1 626 1 628 1 628 1 626 1 628 1 626 1 626 1 626 1 626 1 628 1 626 1 626

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

 1 200

 1 300

 1 400
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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.  

 

Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (PAGA) 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF.  
I juni 2022 var sum sykefravær 10,4 %, som er 2,9 prosentpoeng over måltall på 7,5 %.  
Vi ser at korttidsfraværet er redusert, mens langtidsfraværet har en økende utvikling. 

Prosjekt stabilisering og rekruttering 
Prosjektet har jobbet videre med kartleggingsprosess av erfaringer og innspill fra ansatte i 
foretaket med bistand fra PwC AS. I løpet av juni er det gjennomført spørreundersøkelse og 
arbeidssamlinger med bruk av tjenestedesign metodikk. Arbeidssamlingene har vært avholdt 
i Alta, Kirkenes og Hammerfest. Deltakere har vært ulike kategorier ansatte, ledere, 
tillitsvalgte og verneombud.   

I løpet av sommeren sammenstilles innsikter og resultater fra den samlede 
kartleggingsprosessen. Det ventes rapport i starten av september. Prosjektet vil benytte dette 
som grunnlag i det videre arbeidet.  

Bemanning 2022 sammenlignet med 2019 
Alle foretakene i Helse Nord har fått en bestilling i oppdragsdokument om å redusere antall 
årsverk til 2019 nivå. 

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

Innleie av leger fra firma 36 658 836      90 000           351                          4,33                  81                   

Innleie av sykepleiere fra firma 16 816 794      45 000           331                          4,33                  77                   

Innleie annet helsepersonell 17 346 541      75 000           212                          4,33                  49                   

70 822 172      894                          206                 
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Finnmarkssykehuset har bruker totalt 78,2 flere stillinger enn i budsjett.  

 

En analyse gjennomført pr. juni av faste stillinger viser at klinikkene har ca 60 fast ansatte 
uten budsjettmidler. Faste månedsverk viser et positivt avvik som følge av vakante stillinger 
på alle nivå i foretaket. Det er imidlertid et faktum at det leies inn vikarer/overtid/byrå i 
vakante stillinger, noe som medfører et overforbruk på variable stillinger. Avviket som vises 
på totale årsverk kan derfor i stor grad forklares med for mange fast ansatte stillinger. De 
faste stillingene er stort sett godkjent av adm.direktør under forutsetning av omprioritering 
av budsjettmidler. Det er iverksatt et arbeid med å vurdere hvordan klinikkene skal håndtere 
overforbruket, hvor også tillitsvalgte involveres.  

Det vil utover høsten iverksettes et arbeid med å se på organisering og effektivisering av 
stabsstillinger i foretaket. Dette er en jobb som er iverksatt av administrerende direktør, og 
forventes ferdigstilt innen oktober 2022.  

 

Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye Hammerfest 
sykehus juni og juli 2022 

Byggeprosjektet 
Byggeprosjektet klarer fortsatt å ligge noe foran plan, men beslutningen om å bytte dørblader 
har i perioden medført stans for en rekke arbeider som dørmontasje, lås og beslag samt 
ferdigstilling av systemvegger. Tidligere rapporterte utfordringer med leveranser av 
gulvbelegg er nå er under kontroll og de har gjort tiltak for å ikke havne i samme situasjon 
senere ved å mellomlagre belegg på lager i Hammerfest. Rapportert fremdrift pr 31.07.22 er 
60%.  

 

Resultatmål:  

Ingen endring i vurderingene av status for resultatmålene i prosjektet. Nåværende vurdering 
er den samme som i forrige måned. Milepælen «Tett bygg», med kontraktsdato 08.11.22, er 
bekreftet oppnådd 16.06.22, 145 dager før plan.  

HMS:  

Det er ikke rapportert ulykker med personskade i perioden. Det har vært gjennomført 5 
vernerunder på byggeplass i perioden og BH er fortsatt godt fornøyd med det arbeidet som 
utføres på HMS.  

Kvalitet:  

BH har stanset montering av dører med Laminattype Formica Elegant Oak F5374 Linewood, 
da disse har for grov overflatestruktur og er vurdert som uegnet i arealer som kan defineres 

Totalt FIN pr. juli for årene 2019 2022

Endring 2019-

2022 Budsjett 2022

Avvik fra 

budsjett

Faste månedsverk 1 447,3       1 588,1       140,8             1 629,0             40,8              

Omregnet variable månedsverk 208,6          245,0          36,4               149,7                 95,3-              

Omregnet årsverk innleie 15,4            33,8            18,4               10,0                   23,7-              

Totalt årsverk 1 671,3       1 866,9       195,6             1 788,7             78,2-              
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inn under smittevernsone 2, 3 og 4. Det er avtalt prosesser med Consto for å se på muligheten 
for å bruke dørbladene i arealer uten spesielle krav til overflater og renhold.  

FDV:  

Konfigureringen av PIMS som verktøy for registrering og godkjenning av FDV er nå nært 
ferdigstilt. Forventes løst i kommende periode.  

Prosjektøkonomi:  

Totalt er det per kuttdato 31.07.2022 påløpt 1 441 MNOK. Påløpte kostnader i perioden er på 
139,5 MNOK. Likviditetsbehov neste 12 måneder er på 649 MNOK.  

Prosjektets sluttestimat er ved siste budsjettrevisjon opprettholdt på 2.546 MNOK.  

Prosjektering: 

For prosjekteringsgruppen pågår oppfølging av endringer samt fortløpende 
byggeplassoppfølging. Prosjektering av byggets energisentral er i avsluttende fase hvor 
tegninger og underlag er sendt til BH for gjennomsyn i PIMS. For rekkefølgekravene går 
arbeidet etter plan. Gjeldende reguleringsplan for området gjør at mur mot tomt eid av 
Hammerfest Energi må omprosjekteres og justeres noe. 
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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 
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