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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/727 Alf Petter Wilhelmsen/  Hammerfest, 16.02.2022 
 Inger M. Kongsbak  

 
 
Saksnummer 12/2022 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  23. februar 2022 

Sak: Virksomhetsrapport 01/2022 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor økonomi og 
kvalitet pr. januar 2022.  
 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 01/2022 til etterretning. 
2. Styret ser med bekymring på det økonomiske resultatet for januar 2022, og ber 

administrerende direktør intensivere arbeidet med tiltak, inkludert handlingsplan jf. 
styresak 86/2021. Administrerende direktør må vurdere om tiltak ut over det som 
allerede er inkludert i handlingsplanen er nødvendig.   

3. Styret ber administrerende direktør om en status om arbeidet med 
kostnadseffektivisering 2022 i styremøtet i mars. 

4. Styret tar likviditeten og investeringsplanen til etterretning, og ber administrerende 
direktør vurdere fremdriften for investeringene, jfr. den anstrengte 
likviditetssituasjonen.  

5. Styret ber administrerende direktør følge opp føringen i Oppdragsdokumentet 2022 
om å utvikle tjenester slik at behovet for arbeidskraft reduseres til nivået før 
pandemien. Dette tas inn i handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022, jf. 
styresak 86/2021. 

6. Styret ber administrerende direktør følge opp målet om 15% digitale konsultasjoner.  
 

 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg virksomhetsrapport 01/2022 
2. Virksomhetsrapport 01/2022  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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Sak: Virksomhetsrapport 01/2022   
  
Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato: 23.02.2022 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF pr. januar 2022. 

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har i januar et negativt resultat på 23 mill. Målt mot et 
resultatkrav på 2,0 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på 25 mill. 
Disponibel likviditet i januar er 2,4 mill. og likviditeten er anstrengt. 

3. Saksvurdering/analyse 
Aktivitet  
Aktiviteten i somatikken viser at dag/døgnopphold er redusert i januar, sammenlignet 
med året før og ligger etter plan, mens poliklinisk aktivitet øker. Netto DRG-inntekt for 
døgn/poliklinikk er positiv med 1,8 mill.   
 
I psykisk helsevern og rus, viser poliklinisk aktivitet voksne en økning, og er høyere enn 
både plan og året før. Aktiviteten i BUP og TSB viser en motsatt trend.  
 
Digitale konsultasjoner 
Målet er at digitale konsultasjoner (telefon og video) skal være på 15% i forhold til antall 
polikliniske konsultasjoner. I januar er andelen sum digitale konsultasjoner på 7,92%, 
som er 7,08% under måltallet. Andelen for samme periode i 2021 var på 10,91%. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Kilde: HN LIS 

I somatikken er andelen digitale konsultasjoner 2,84%, som er en reduksjon på 0,13% 
sammenlignet med året før. I psykisk helsevern og rus er andelen digitale 
konsultasjoner 16,6%, mot 23,88% året før. 
 
ISF-inntekt 
ISF-inntekten er 10,1 mill. høyere enn året før, og det meste av dette skyldes endret 
bokføring av ISF-inntekt for dyre legemidler med 7 mill. Det resterende skyldes i 
hovedsak økt ISF-inntekt for egne pasienter.  
 
Kostnader 
Kostnadsnivået i foretaket er høyt, og betydelig høyere enn året før. Utviklingen viser en 
økning for alle kontoklasser. Totalt øker kostnadene med 10% fra året før. Lønn og 
innleie øker med hele 12,5%. 
 

Kostnadsutvikling januar 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

 
Ventetid avviklet (fra Finnmarkssykehuset HF mottar henvisning til startet 
behandling) 
Gjennomsnittlig avviklet ventetid i somatikk ligger 17 dager over målet på 50 dager. 
Ventetid øker med 1 dag sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig avviklet ventetid i 
psykiatri ligger over måltallene, med 17 dager for voksne, 29 dager innenfor barn og 
unge og 17 dager innenfor TSB.  

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

Andel digitale kons. 2021 10,91 % 10,93 % 11,89 % 10,39 % 13,50 % 12,46 % 9,85 % 8,62 % 8,08 % 7,74 % 8,10 % 10,28 %

Andel digitale kons. 2022 7,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Måltall digitale kons. 2022 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Andel digitale konsultasjoner summert for somatikk/psykiatri 2021-2022 

Utvikling kostnader januar 2019 2020 2021 2022 Økning KPI/lønnsv 

Kjøp av helsetjenester 11 188          13 049          12 165          14 229          27 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 11 881          14 342          16 756          17 393          46 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 3 394            5 901            7 828            9 326            175 % 4,8 %

Lønnskostnader 107 439       110 879       116 222       130 057       21 % 5,9 %

Andre driftskostnader 47 583          48 385          48 858          51 312          8 % 4,8 %

Totalt 181 485       192 556       201 829       222 317       22 %

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Fristbrudd avviklet 

Det var totalt 10,4 % fristbrudd i januar 2022, som er over målet om 0 fristbrudd. 
Trenden er økende i forhold til desember 2021. 
Antall fristbrudd som fortsatt venter: 200 
Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 204 
I forhold til desember er trenden økende, men sett i forhold januar 2021 er 
fristbruddene redusert.  

 
Kilde: HN LIS 
 

Avviklet fristbrudd i somatikk er på 8,6% og 26,3% innen for psykisk helsevern og rus.  
 
Likviditet  
Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er anstrengt. Kassakredittrammen er på 
370 mill., saldo på 31.januar er 368 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 2,4 mill. 
Resultatutviklingen i foretaket utgjør en stor risiko for likviditetssituasjonen.  
 
Investeringer 
Investeringsrammen i 2022 er 660 mill., totalt 888,8 mill. inkludert ramme fra tidligere 
år. Av dette utgjør restrammen for nye Kirkenes sykehus 14,1 mill. Det gjenstår 
ytterligere arbeid knyttet til ferdigstilling av nye Kirkenes sykehus, foreløpige anslag er 
10,9 mill. Det antas at rammen vil benyttes i sin helhet, og det gjøres et arbeid for å 
avklare takten på ferdigstillelsesarbeidet og hvordan dette påvirker likviditeten.  
 
Nye Hammerfest sykehus har en ramme på 792,9 mill. i 2022 inkludert restramme fra 
2021. Det er ikke endelig avklart hvilken konsekvens fremdriften på prosjektet får på 
likviditeten, arbeidet med å avklare dette pågår.  
 
Bygg og utviklingsprosjektet nye Hammerfest sykehus 
Byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus rapporterer på fremdrift, kvalitet og økonomi 
i henhold til plan. 
 
Organisasjonsutviklingsprosjektet nye Hammerfest sykehus (OU-NHS) er i henhold til 
plan. Det rapporteres at samtidighet med øvrige prosjekter krever god planlegging. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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4. 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 samisk språk, kultur og tjenestetilbud. 

5. Risikovurdering 
I/A 

6. Budsjett/finansiering 
I/A   

7. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Virksomhetsrapport 01/2022 ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 14.02.2022.  
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har 
ikke blitt endret som følge av disse. 

8. Direktørens vurdering  
I januar viser dag/døgnoppholdene en liten nedgang i somatikken, mens poliklinisk 
aktivitet øker sammenlignet med året før. I psykisk helsevern voksne øker aktiviteten 
sammenlignet med 2021, mens innen fagområdene BUP og TSB/Rus er aktiviteten 
lavere enn samme periode året før. Det er likevel positivt at det i BUP er høyere aktivitet 
i januar enn det har vært de siste månedene i 2021. Innenfor alle fagområder i psykisk 
helsevern og rus øker digitale konsultasjoner sammenlignet med siste halvår 2021. 
 
Resultatet for januar er -23 mill. Dette er en forverring fra året før på 18,7 mill. Av dette 
kan 6,2 mill. forklares med lavere kompensasjon for covid-19. Det meste av forklaringen 
på det negative resultatet ligger fortsatt på innleie fra byrå av intensivsykepleiere, 
medisinske leger og radiologer. Dette er de samme områdene Finnmarkssykehuset HF 
har slitt med i mange år. I tillegg til innleie fra byrå har antallet stillinger økt betydelig 
fra 2019, og dermed også lønnskostnadene både til faste og variable stillinger. Det 
påpekes i innledningen til oppdragsdokumentet at det er viktig å utvikle tjenester slik at 
behovet for arbeidskraft kan tas ned til nivået før pandemien, og helst reduseres 
ytterligere. Dette vil tas inn i arbeidet med handlingsplanen/tiltak knyttet til oppfølging 
av KPMG-rapporten.  
 
Administrerende direktør ser med bekymring på manglende positiv utvikling innen 
digitale konsultasjoner. Arbeidet med digitalisering må intensiveres.  
 
Administrerende direktør vurderer den økonomiske situasjonen som krevende, og det 
er usikkerhet knyttet til hva som er den nye normalen. Det må imidlertid forventes at 

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


 Side 6 av 6 

 

 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest – tlf.: 78 96 70 00 

www.finnmarkssykehuset.no - postmottak@finnmarkssykehuset.no - Org nr. MVA 983 974 880 NO 

 

det i det pågående arbeidet med kostnadsreduserende tiltak 2022 vil fremkomme tiltak 
som gir økonomisk effekt. 
 

Vedlegg 
1. Virksomhetsrapport 01/2022 
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Oppsummering av utvikling 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i januar 2022 og endringer i fht 2021. 
Resultatet for januar er negativ med 23 mill. Resultatavviket er på -25 mill.  
   
Avviklet ventetid i januar for Finnmarkssykehuset HF i forhold til nasjonale måltall; somatikk 
67 dager (17 dager over måltall), BUP 64 dager (29 dager over måltall), VOP 57 dager (17 
dager over måltall) og TSB/Rus 47 dager (17 dager over måltall). 
Det var totalt 10,4 % fristbrudd i januar, som er over målet om 0 fristbrudd. 
Andel overholdt planlagte behandlinger i desember er 80,6%, som er under målet om 95% 
overholdte avtaler. Dette er en økning på 0,5% fra måneden før.  
 
Sykefravær vises en måned på etterskudd, og var 10% i desember. Det er 2,5% over målet på 
7,5%.  
 
Målet for psykisk helsevern og rus er at aktiviteten skal øke både for døgn og poliklinikk 
sammenlignet med 2021 . 
 
I 2022 er det realisert tiltak for 4,2 mill. Dette er en oppnåelsesgrad på 5,1 % av justerte 
budsjetterte tiltak. 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager 67 -1 1

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 57 15 4

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 64 11 10

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 47 21 4

Fristbrudd skal være 0 10,4 % 0,6 % -2,6 %

Andel kontakter ti l   planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021) 80,6 % 0,5 % -2,2 %

Aktivitetsvekst PHR januar 2022  Endring fra i fjor 

Prosentvis økning polikliniske konsultasjoner i  forhold til  somatikk -2,6 % 4,9 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

januar 2022 -23,0 -25,0 -18,7

Hittil  i  år -23,0 -25,0 -18,7

Tiltak  2022 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 127 050 82 036 4 177

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

januar 2022 TNOK 370 000 2 400 -110 000                    

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) des. 2021 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 10,0 % 9,3 % 9,8 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp januar 2022 HiÅ HiF

Meldt fra kommune -                                    -                         7                                  

Meldt fra spesialisthelsetjenesten -                                    -                         5                                  

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

Antall publisert behandlingsbeskrivelser 0 0 53                               

Innkjøp januar 2022 HiÅ Antall i fjor

Antall ad-hoc anskaffelser (< 25) 0 0 0

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

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 63,5 % 65,0 % 49,1 %

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



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. 

Gjennomsnittlig avviklet ventetid i somatikk pr januar 2022 ligger 17 dager over målet på 
maks 50 dager ventetid, også i forhold til samme periode i 2021 ligger man over med en dag.  

Gjennomsnittlig avviklet ventetid i psykiatri ligger over måltallene, med 17 dager for voksne, 
29 dager innenfor barn og unge og 17 dager innen for TSB.  

 

Gjennomsnittlig ventetid for de som fortsatt venter er pr d.d. 61 dager for somatikk, 58 dager 
for BUP og 43 dager for VOP. 

 
Avviklet ventetid somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

Avviklet ventetid psykisk helsevern voksne 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 
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Avviklet ventetid psykisk helsevern barn- og unge 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 
Avviklet ventetid TSB/Rus 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

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 10,4 % fristbrudd i januar 2022, som er over målet om 0 fristbrudd. Trenden er 
økende i forhold til desember. 

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 200 

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 204 

I forhold til desember er trenden økende, men sett i forhold januar 2021 har man redusert 
fristbruddene.  
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Kilde: HN LIS 

Nyhenviste på venteliste 

Utvikling på ventelistene i øyeblikket – pr januar 2022 er det 4.671 på ventelistene totalt i 
Finnmarkssykehuset.  
 

 
 
Aviklet fristbrudd somatikk 

Fristbrudd innenfor somatikk viste i januar en andle på 8,6%. Dette er en reduksjon både i 
forhold til siste måned og for januar 2021.  

 
Kilde: HN LIS 
 

Nyhenviste på venteliste somatikk 

Innenfor somatikk viser ventelistene at det pr januar 2022 er 4.341 ventende, også dette er en 
reduksjon både i forhold til desember og samme periode i 2021.  
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Avviklet fristbrudd psykisk helsevern og rus 

Innenfor psykiatri er andel fristbrudd i januar 26,3%, dette er en høy andel i fht forrige 
måned, også i forhold til januar 2021 ligger fristbruddene i 2022 høyere med 2,1%. 

 
Kilde: HN LIS 
 

Nyhenviste på venteliste psykisk helsevern og rus 
Antall ventende i psykiatri er pr januar 330, forrige måned var det 358 altså en liten 
reduksjon, men sett mot samme periode i 2021 er antallet økt med 18.  
 

 
 
 
Pr. januar 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 - Dag/døgn opphold 
I januar er det lavere aktivitet innen somatikk for dagopphold og heldøgnsopphold både i 
forhold til samme periode i 2021 og 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 – DRG Dag/døgn opphold 
Utvikling for antall DRG-poeng i januar er negativ for dag/døgnopphold sett mot samme 
periode i 2021 og 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 1 360 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 1 236

Plantall Dag/døgn 2022 1 480 1 444 1 625 1 462 1 607 1 553 1 282 1 408 1 607 1 517 1 625 1 444
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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 841

Plantall DRG 2022 990 966 1 086 978 1 074 1 038 857 941 1 074 1 014 1 086 966
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Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner 
I januar er det høyere aktivitet for 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 januar 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. 

 

  

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 6 739

Plantall Pol.kons. 2022 6 400 6 244 7 024 6 322 6 946 6 712 5 541 6 088 6 946 6 556 7 024 6 244
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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 for antall utskrivninger og liggedøgn i januar både 
sammenlignet med samme periode i 2021 og plantall. 

Tabell viser utvikling for ordinære konsultasjoner og for telefon-og videokonsultasjoner.  

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Polikliniske konsultasjoner i januar er høyere enn samme periode i 2021 og plantall.  

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

Barn- og ungdomspsykiatri har lavere aktivitet for antall utskrivninger og liggedøgn i januar i 
forhold til samme periode i 2021 og plantall.  

Tabell viser utvikling for ordinære konsultasjoner og for telefon-og videokonsultasjoner.  

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Polikliniske konsultasjoner i januar er høyere enn samme periode i 2020 og plantall.  
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nov.
2022

des
des.
2022

Digitale kons. 2021 702 642 807 698 704 708 314 338 448 407 492 597

Ordinære kons. 2021 1 494 1 559 1 627 1 411 1 313 1 405 961 1 331 1 657 1 725 1 872 1 470

Digitale kons. 2022 701

Ordinære kons. 2022 1 778

Plantall pol.kons 2022 1 555 2 142 1 517 2 089 1 706 2 350 1 536 2 115 1 687 2 324 1 631 2 246 1 346 1 854 1 479 2 037 1 687 2 324 1 593 2 194 1 706 2 350 1 517 2 089
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Digitale kons. 2021 144 166 227 176 177 242 73 122 172 148 159 165

Ordinære kons. 2021 954 926 1 034 926 820 898 368 561 804 773 793 532

Digitale kons. 2022 201

Ordinære kons. 2022 780

Plantall pol.kons 2022 1 064 1 095 1 038 1 068 1 168 1 202 1 051 1 082 1 155 1 188 1 116 1 148 921 948 1 012 1 041 1 155 1 188 1 090 1 122 1 168 1 202 1 038 1 068
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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 for antall utskrivninger i januar enn både samme periode i 
2021 og plantall. Antall liggedøgn er høyere i januar enn samme periode i 2020, men bak 
plantall. 

Tabell viser utvikling for ordinære konsultasjoner og for telefon-og videokonsultasjoner.  

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Polikliniske konsultasjoner i januar er høyere enn samme periode i 2021, men under plantall.  

 

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 januar er det 20 færre DRG-poeng enn i 
samme periode 2021, men 12 DRG-poeng over plantall. 

 
Kilde: Nimes (DRG-poengene er lagt inn pr. måned i forhold til godkjente DRG-poeng ved hver tertialslutt) 
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Digitale kons. 2021 31 32 40 21 27 26 11 10 19 14 36 48

Ordinære kons. 2021 70 74 73 69 57 70 42 36 81 67 83 39

Digitale kons. 2022 40

Ordinære kons. 2022 62

Plantall pol.kons 2022 148 138 144 135 162 152 146 137 161 150 155 145 128 120 141 132 161 150 151 142 163 152 144 135
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DRG-Poeng 2021 712 725 795 716 659 729 343 478 680 630 674 535
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 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900
DRG poeng polikliniske konsultasjoner psykiatri 2021-2022



12 

 

Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF har som mål i 2022 at andelen digitale konsultasjoner (telefon-og 
video) skal være på 15 % i forhold til antall polikliniske konsultasjoner. I januar er andelen 
sum digitale konsultasjoner på 7,92 %, som er 7,08 % under måltallet. Andelen for samme 
periode i 2021 var på 10,91 %. 

Tabell under viser sum utvikling pr. måned for andel digitale konsultasjoner for 2021-2022. 

 
Kilde: HN LIS 

 

Utvikling andel digitale konsultasjoner, somatikk 
I januar er andelen digitale konsultasjoner for somatikken på 2,84 %. Målet om 15 % digitale 
konsultasjoner oppnås dermed ikke. Andelen for samme periode i 2021 var 2,97 %. 

Tabell under viser utvikling pr. måned for andel digitale konsultasjoner i somatikken for 
2021-2022. 

 
Kilde: HN LIS 

 

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

Andel digitale kons. 2021 10,91 % 10,93 % 11,89 % 10,39 % 13,50 % 12,46 % 9,85 % 8,62 % 8,08 % 7,74 % 8,10 % 10,28 %

Andel digitale kons. 2022 7,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Måltall digitale kons. 2022 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Andel digitale kons. 2021 2,97 % 4,32 % 4,75 % 3,61 % 6,80 % 5,82 % 5,31 % 4,34 % 3,84 % 4,28 % 4,26 % 5,45 %

Andel digitale kons. 2022 2,84 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Måltall digitale kons. 2022 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Utvikling andel digitale konsultasjoner, psykisk helsevern og rus 
I januar er andel digitale konsultasjoner for psykisk helsevern og rus på 16,60 %. Målet om 15 
% digitale konsultasjoner oppnås. Andelen for samme periode i 2021 var på 23,88 %. 

Tabell under viser utvikling andel digitale konsultasjoner pr. måned innen psykiatrien for 
2021-2022. 

 
Kilde: HN LIS 

 

  

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

Andel digitale kons. 2021 23,88 % 21,92 % 23,77 % 22,74 % 24,14 % 24,21 % 19,55 % 17,72 % 16,57 % 14,52 % 15,53 % 19,14 %

Andel digitale kons. 2022 16,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Måltall digitale kons. 2022 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i januar et negativt resultat på 23 mill. Målt mot et resultatkrav 
på 2,0 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på 25 mill. 

 

• Inntektene viser ett negativt avvik på 2,3 mill, i hovedsak skyldes dette ISF inntekter og 
egenandelinntekter. Poliklinikkinntektene viser imidlertid et positivt avvik på 1,9 mill, mens døgn 
viser ett negativt avvik på 2,8 mill. Sammenlignet med året før er basisrammen og øvrige inntekter 
6,2 mill lavere pga trekk i rammen for midler knyttet til covid-19.  

• Kjøp av helsetjenester viser et negativt avvik på 2,8 mill, skyldes i hovedsak kjøp av gjestepasienter 
fra andre regioner. 

• Varekostnader knyttet til aktivitet viser et negativt avvik på 4 mill, skyldes medikamenter, H-respter 
og lab.rekvisita. Innkjøp av Cytostatica øker, sammenlignet mot januar 2021 er kostnaden økt med 
1,5 mill. 

• Innleid arbeidskraft viser et negativt avvik på 6,1 mill, avviket er jevnt fordelt mellom leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell. Det er i hovedsak Hammerfest og Kirkenes sykehus som har 
overforbruk på innleie.  

• Lønnskostnadene viser et negativt avvik på 8,9 mill, i hovesak variable lønnskostnader som overtid 
(mye på sykefravær 3,2 mill), ekstrahjelp og engasjement. Også fast lønn ligger over budsjett.  

• Kostnader knyttet til Covid-19 utgjør 5,2 mill. for januar. 

 

Kostnadsutvikling januar 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

Finnmarkssykehuset HF

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

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 140,4 140,4 +0,0 140,4 140,4 0,0 143,6 -3,2

ISF inntekter 48,0 48,8 -0,8 48,0 48,8 -0,8 37,9 +10,1

Gjestepas ientinntekter 0,3 0,9 -0,6 0,3 0,9 -0,6 0,3 +0,0

Øvrige dri fts inntekter 13,2 14,1 -0,9 13,2 14,1 -0,9 17,9 -4,7

Sum driftsinntekter 201,9 204,2 -2,3 201,9 204,2 -2,3 199,7 +2,2

Kjøp av helsetjenester 14,2 11,4 -2,8 14,2 11,4 -2,8 12,2 +2,0

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 17,5 13,5 -4,0 17,5 13,5 -4,0 16,7 +0,8

Innleid arbeidskraft 9,3 3,2 -6,1 9,3 3,2 -6,1 7,9 +1,4

Lønnskostnader 130,1 121,2 -8,9 130,1 121,2 -8,9 116,2 +13,9

Avskrivninger og nedskrivninger 10,8 10,8 +0,0 10,8 10,8 0,0 11,0 -0,2

Andre dri ftskostnader 40,5 39,6 -0,9 40,5 39,6 -0,9 37,8 +2,7

Sum driftskostnader 222,4 199,7 -22,7 222,4 199,7 -22,7 201,8 +20,6

Driftsresultat -20,5 4,5 -25,0 -20,5 4,5 -25,0 -2,1 -18,4

Finansresultat -2,5 -2,5 +0,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,2 -0,3

Ordinært resultat -23,0 2,0 -25,0 -23,0 2,0 -25,0 -4,3 -18,7

Hittil i fjorjanuar Hittil i år

Utvikling kostnader januar 2019 2020 2021 2022 Økning KPI/lønnsv 

Kjøp av helsetjenester 11 188          13 049          12 165          14 229          27 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 11 881          14 342          16 756          17 393          46 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 3 394            5 901            7 828            9 326            175 % 4,8 %

Lønnskostnader 107 439       110 879       116 222       130 057       21 % 5,9 %

Andre driftskostnader 47 583          48 385          48 858          51 312          8 % 4,8 %

Totalt 181 485       192 556       201 829       222 317       22 %
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Koronakostnader i rapporten er ikke dratt ut, men utgjør for januar 2021 3,6% av 
totalkostnadene. Samme tall for 2022 er 2,4%. Dette vil med andre ord ikke utgjøre store 
endringer i fht utviklingen.  

Resultat for klinikkene 
Tabellen viser klinikkenes avvik i januar, for 2022 mot 2021 samt avvik i prosent. 

 
Kilde: Agresso. Tall i hele tusen. 

Årsak til avvik i hovedtrekk: 

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 11,2 mill 

• Inntekt: Positive avvik på poliklinikk på 1,1 mill, mens døgnopphold negativt med 2,8 mill 

• Varekostnad: Innleie helsepersonell overforbruk på 3,9 mill 

• Lønn: Variabel lønn overforbruk 3,6 mill 

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 7,1 mill 

• Inntekt: Positive avvik på poliklinikk på 0,4 mill, mens døgnopphold negativt med 1,9 mill 

• Varekostnad: Innleie helsepersonell overforbruk på 1,3 mill 

• Lønn: Fast lønn 1 mill, variabel lønn overforbruk 1,4 mill 

Prehospitale tjenester – negativt avvik 0,7 mill 

• Lønn: Overforbruk variabel lønn ca 1 mill 

• Andre driftskostnader: positivt avvik 0,3 mill  

Klinikk Alta – negativt avvik 2,9 mill 

• Varekostnad: Innleie helsepersonell overforbruk på 1,1 mill 

 -  40 000  80 000  120 000

Kjøp av helsetjenester

Varekostnad knyttet til aktivitet

Innleid arbeidskraft

Lønnskostnader

Andre driftskostnader

Kostnadsutvikling 

2022 2021 2020 2019

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

år i %

Avvik hittil i 

fjor

Avvik hittil i 

fjor i %

Stab med felleskostnader +3 436 +4 334 2,8 % +2 784 2,1 %

Gjestepasientkostnader -4 357 -4 357 -55,9 % -2 423

TNF Hemmere/H-resepter +449 -449 -4,8 % +0 0,0 %

Pasientreiser +12 +12 0,1 % +1 042 6,7 %

Sami Klinihkka -81 -81 -0,8 % +1 402 15,9 %

Klinikk Hammerfest -11 155 -11 155 -30,2 % -3 499 -11,5 %

Klinikk Kirkenes -7 069 -7 069 -25,5 % -5 512 -20,8 %

Klinikk Alta -2 948 -2 948 -22,1 % -196 -2,1 %

Klinikk Prehospital -762 -762 -4,1 % -562 -3,3 %

Klinikk Service, Drift og Eiendom -2 568 -2 568 -10,2 % +582 2,7 %

Sum -25 043 -25 043 -6 382
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• Lønn: Fast lønn 0,7 mill, variabel lønn overforbruk 0,7 mill 

Service, drift og eiendom – negativt avvik 2,6 mill 

• Kostnader lokaler inkl energi og brensel overforbruk 0,9 mill 

• Insulinpumper overforbruk 0,4 mill 

• Reperasjon og vedlikehold overforbruk 0,7 mill 

Gjennomføring av tiltak 
FIN HF har i 2022 justert budsjetterte tiltak til 119 mill. samt gjennomført risikovurderinger 
av tiltakene. Risikovurderte utgjør 75 mill. Gjennomføring av tiltak vil beregnes i februar. 
 
 

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 er anstrengt. Kassakredittrammen er på 370 mill, 
saldo på 31.januar er 368 mill, dvs tilgjengelig likviditet på 2,4 mill. Resultatutviklingen i 
foretaket utgjør en stor risiko for likviditetssituasjon.  

Investeringer 

 
 
Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill, det er overførte rammer fra tidligere år på 48 
mill. I januar er utgjør investeringene på -6,5 mill, dette skyldes en tilbakeføring på 
Hammerfest nye sykehus.  
 
Nye Kirkenes sykehus  

Investeringsrammen for nye Kirkenes sykehus var på 1,773 mrd. Etter overlevering står det 
en restramme på 14,1 mill. Det pågår enda en del arbeider knyttet til ferdigstilling. Foreløpig 
er det beregnet ytterligere kostnader på 10,9 mill. som vil påløpe før bygget er helt ferdig. En 
del av dette er også knyttet til forbedringer som fremkom i evalueringen av nye kirkenes 
sykehus. 

 

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

Inv. ramme 

tidligere år 

(opprinnelig)

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

Investeringer hittil i 

år
Inv. ramme i år

Inv. ramme 

totalt

Finnmarkssykehuset HF

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

Klinikk Alta 453 500              -336                           -                                  -                        -336               

Kirkenes nye sykehus 1 773 000          14 148                       -                                  -                        14 148           

Hammerfest nye sykehus 1 033 000          201 728                     -8 870                            600 000               792 858         

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes -                      29 900                       3                                      25 000                 54 903           

MTU, ambulanser, rehab m.m. -                      -14                              2 330                              28 000                 30 316           

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

Til styrets disp (sum) 3 346 500          235 384                     -6 537                            660 000               888 847         
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Det gjenstår et arbeid med å beregne investeringskostnader på områdene merket med rødt. 
Deler av ferdigstillelsesarbeidet som står listet opp er usikkert i omfang, og det er viktig og 
nødvendig at byggeteknisk kompetanse prioriterer mellom de ulike områdene. Dvs. at 
omprioriteringer gjøres av administrerende direktør på bakgrunn av verdibevarende 
vurderinger, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. 

 

Dette betyr at dersom arbeidet som gjenstår skal ferdigstilles vil hele investeringsrammen for 
nye Kirkenes sykehus sannsynligvis benyttes. 

  

Tiltak Beskrivelse av tiltak Prosjektsum

             10 977 764 

Manuell styring av ventilasjon Manuell styring av ventilasjonsaggregat ved brudd i kominikasjon med SD-Alegg                    400 000 

Resterende fedigstillese av SD anlegg Ferdigstillese av SD-anlegg fra siemens, ventilasjon og kabling i skap                    350 000 

Resterende fedigstillese av SD anlegg Fedrdigstillese SD-anlegg mellom Powertek og Siemens                    182 783 

Sprinkler oppretting fra avvikliste etter tilsyn                1 006 250 

Snøsmelteanlegg Feil koblet, ikke hentet pris på                                 - 

Ferdigstillese Ventilasjon Slutttest                    420 700 

Samtest Totaltest Testing av alle systemer mot sikkerhet og drift av bygget. Kun det som er mulig å teste i oprativ drift                      50 000 

Rådgiver Rådgiver tjeneste ferdigstillese                    385 000 

SD anlegg                    954 719 

Ytterdører Bytteytterdører, evt ta ut og sette inn der det er mulig                1 510 000 

FDV dokumentasjon asbild tegninger på alle fag, dokumentasjon på byggningsdeler og utstyr , merking av byggningsdeler og utstyr ihht. TFM  usikkert 

Traumerom Ombygging lydkrav ,fra fleksibel løsning til faste vegger                    350 000 

Bad Feil Fall bad FMR                2 500 000 

Kjøling Redudant løsning Lab  usikkert 

Pauserom Ansatte Sengetun 1, sengerom bygges om til pauserom.                    200 000 

Ventilasjonsrom Ikke sluk og våtromsbelegg, sjekkes om dette er etter forskrift 

Vaskrom FMR Viberasjon i gulv, riving og oppbygging av nytt gulv vaskerom                    200 000 

Lager lokaler Mulighetstudie, for å frigøre arealer med vindu , kan lager bygges i kryppkjller som er fylt med sand  usikkert 

Vindtetting fasade innmeldt 28.1021 Gjennomgang av vindtetting i egt skille monduler, til våren  usikkert 

Sputum mangler SD                    200 000 

SD-Anlegg tillegg Estimatet har forbehold, her ligger en relativt stor usikkerhet                2 068 312 

Kjøkken benk i Møterom lebesby, Båtsfjord og Tanahorn                    200 000 
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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 24 over plantall i januar og 23 månedsverk over samme periode i 2021. 
Negativt avvik mot plantall gjelder for variabel lønn. 

Faste lønnskostnader er 42 månedsverk under plantall, mens variable lønnskostnader 
(timelønn/overtid/vaktlønn) er 66 månedsverk over plantall. 

 

Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (PAGA) 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF. I desember 2021 
var sum sykefravær 10 %, som er 2,5 prosentpoeng over måltall på 7,5 %. Det er 0,2 
prosentpoeng lavere enn måneden før, og 0,5 prosentpoeng høyere enn samme måned i 2020.   

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

Variable mnd-verk 2022 220

Faste mnd-verk 2022 1 584

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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Byggeprosjekt NHS 
 

Prosjektstyret for NHS ble høsten 2021 etablert. Siden da har det vært gjennomført 2 møter. 
Det har i perioden vært god aktivitet i prosjektet og god involvering med særlig OU-
prosjektet. Som en del av arbeidet med å etablere bedre rapporteringsrutiner omarbeides nå 
både tertial- og månedsrapport. Målet er at prosjektstyret og foretaksstyret i større grad skal 
holdes oppdatert om prosjektets status ift resultatmål og riski som utfordrer måloppfyllelse. 
Som en del av dette innføres trafikklys som indikator på en rekke målparameter. 

Prosjektet har fortsatt god fremdrift med 45% ferdiggrad, noe som er foran opprinnelig plan. 
Tett bygg er forventet i mars måned. I takt med endring av arbeid, fra fasade og høye løft til 
innredningsarbeid og teknisk arbeid, har HMS risikoene også blitt noe justert. Det er ingen 
personskader registrert i denne perioden på byggeplass.  

Det er god samhandling mellom Consto (CON), Finnmarksykehuset (FIN) og Sykehusbygg 
(SB). God samhandling betyr ikke at partene er enig om alle forhold og endringer, men vi har 
et forhandlingsrom der vi kan diskutere åpent enderinger, krav og løsninger. Prinsippet er at 
partene skal finne løsning på lavest mulig nivå og der det er uenighet løftes sakene til øverste 
operative nivå, prosjektleder i CON og SB sammen med prosjektsjef i FIN. Antall saker mellom 
partene er fortsatt definert som høy, men det jobbes strukturert for å avklare og lukke sakene.  

Det har i perioden vært jobbet med prosjektrisikoer, utover innmeldte risikoer fra CON. Av 
større risikoer kan nevnes avklaringer av UiR (utstyr i rom), forståelse og innhold i dRofus 
samt medvirkningsprosess og OU integrasjon. Detaljer og øvrige risikoer kan leses i vedlegg til 
månedsrapporten. Det vil i kommende periode bli jobbet med tiltak på åpne risikoer. 

En annen risiko er rekkefølgekrav, som er forankret i reguleringsplanen og 
gjennomføringsavtalen mellom FIN og Statens Vegvesen (SVV). Deler av arbeidet er bestilt til 
CON men det gjenstår avklaringer av øvrig infrastruktur. Det er også en økende risiko rundt 
manglende arbeidstillatelse på en nabotomt, Hammerfest Energi. Det er søk ekspropriasjon til 
Hammerfest kommune, men på grunn av klageadgang og videre behandling til 
statsforvalteren kan dette påvirke planlagt arbeid i 2022 som i ytterste konsekvens påvirker 
ferdigstillelse av uteområdene til overlevering.  

Det er påstartet koordineringsarbeid mellom byggeprosjektet og Service, Drift og Eiendom 
(SDE) i FIN. Dette er et viktig arbeid for verifisering, forventningsavklaring og opplæring av 
personell som skal overta sykehuset i 2024. I dette ligger det også planlegging av arbeid med 
systematisk ferdigstillelse.  

Resultatmål 
Dette er en ny tabell som presenteres i månedsrapporten, dermed er det ingen «forrige 
vurdering». Disse resultatmålene er i stor grad hentet fra et tidligere vedtatt 
styringsdokument. Revidert styringsdokument er ikke godkjent.  

 

Resultatmål HMS Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 



20 

 

Det overordnede målet er at byggeprosjektet gjennomføres uten 
skade, og byggherreforskriftens rapporterte verdier for sykefravær 
som skyldes arbeidsmiljø og skader skal ha en H-verdi mindre 
enn 1.0 i byggeperioden. 

 

 

Prosjektet skal være miljø- og ressursvennlig med fokus på 
arealeffektivitet og inneklima. Materialvalg skal legge vekt på 
lavemitterende materialer hvor tilvirkning baserer seg på 
prinsippet om bærekraftig utvikling.  

 

 

Prosjektet skal gjennomføres som passivhusstandard og klima-
energiklasse A.  

 
 

 

Gjennomføre en byggeprosess uten uheldig innvirkning på 
miljø. Det skal etableres riggplan som ivaretar spill og avfall som 
har uheldige konsekvenser for sikkerhet og miljøpåvirkning.    

 

 

Resultatmål økonomi Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Nye Hammerfest sykehus skal gjennomføres innenfor en 
styringsramme på 2,546 MNOK millioner kroner inkl. mva. (P50)  

(Inkluderer ikke Hammerfest Kommune) 
 

 

Byggherreadministrasjon, kostnader for brukerkoordinator(er) og 
kostnader for prosjektstyret i FIN HF, er ikke inkludert i 
styringsrammen.  

 

 

 

 

Kommentar til gul vurdering: 

Ansatte og administrasjon fra foretaket var ikke inkludert i opprinnelig budsjett, men blir nå 
belastet prosjektet.  

 

Resultatmål plan Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

1. Oppstart byggearbeider: 27.08.2020 

 

 

2. Tett bygg: 08.11.2022  

 

 

3. Ferdigmelding arbeider / mekanisk ferdigstilt: 07.03.2024 
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4. Godkjent FDVU / utført systematisk ferdigstillelse: 21.06.2024   

 

 

5. Prøvedriftsperiode – Byggherre ansvar: 24.06.2024 til 
15.01.2025 

 

 

6. Overtakelse: 15.01.2025 

 

 

 

Kommentar til gul vurdering: 

Det mangler å få på plass ressurs i FIN HF til å godkjenne FDV dokumentasjon fra prosjektet 
fortløpende. Det pågår prosess for å avklare dette. Videre så vil arbeid med plan for 
systematisk ferdigstillelse og plan for prøvedrift prioriteres i kommende periode. 

 

Resultatmål kvalitet og krav Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Låsing av konsept er sentral strategi for å holde bruker-, 
prosjektgruppe- og byggherregenererte endringer på et 
minimum.   

 

 

 

Prosjektet skal imøtekomme «sørge for»-ansvaret.  

 
 

 

Prosjektet skal ligge innenfor reguleringsplanens bestemmelser.  

 
 

 

Det skal forberede tilrettelegging av digital FDV-dokumentasjon i 
BIM-server.  

 
 

 

Det skal tilrettelegges for erfaringsoverføring mellom dette 
prosjektet og øvrige tilsvarende prosjekter i 
spesialisthelsetjenesten gjennom organisering av prosjektet og 
deltakelse fra Sykehusbygg HF på relevante arenaer i regi av 
prosjektet.  

 

 

Rombetegnelser skal følge klassifikasjonssystemet for 
sykehusarealer og nomenklatur i forhold til dette.  

 
 

 

Alle spesielle kvalitets- og funksjonskrav satt 
for delprosjektene skal oppfylles.   
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Det skal legges til grunn ”god arkitektonisk kvalitet på bygninger”   

 
 

 

”Nullfeil” ved overtakelse fra utførende leverandør.  

 
 

 

Robusthet, bestandige materialer, fokus på lave driftskostnader, 
levetid i krevende driftsituasjon  

 
 

 

 

Kommentar på grunn av gul vurdering: 

Prosjektkonseptet er i utgangspunktet låst, men det er fremdeles diskusjoner i brukergruppe 
relatert til kjøkkenkonsept. Fra byggeprosjektet er det nå en klar kommunikasjon på at en i 
størst mulig grad må tilpasse OU-prosesser og organisasjon til rammene i bygget da 
omprosjekteringer og endringer er utfordrende så sent i byggeprosjektet. 

 

Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter  
Bygging av første parsell av ny riksveg 94 (rekkefølgekrav) er bestilt utført av prosjektets 
totalentreprenør Consto. Det har i perioden vært gjennomført ROS slik at entreprenøren 
håndterer dette i sin risikohåndtering på byggeplass. Riggområdet er også utvidet for å 
ivareta denne bestillingen.  

Arbeidstilsynet gjennomførte et varslet tilsyn av byggeplassen og byggherrens SHA arbeid 27. 
januar 2022. 

I kommende perioder vil prosjektet gjennomføre en sikringsrisikoanalyse som vurderer 
byggets sårbarheter i et "terror-perspektiv". Det skal også gjøres arbeid på bølgevoll i mars 
måned, dette er risikofylt arbeid som sikres ved at det utføres en grundig ROS på arbeidet 
med alle aktører i forkant. 

Kvalitetsarbeid 
Farge- og materialplan for innvendige overflater er i perioden ferdigstilt etter 
tilbakemeldinger fra brukerprosess og kvalitetsavklaringer materialer med FIN HF før nyttår. 
Det har i perioden vært planlagt en produktgodkjenningsplan med bred brukerinvolvering 
innen fagene ventilasjon, rør, elektro og bygg. Disse gjennomføres i neste periode.  

 

Det pågår en egen møteserie mellom Consto og Sykehusbygg hvor alle utstyrsinnkjøp som 
gjøres av Byggherren skal innarbeides i entreprenørens taktplan. Dette sikrer at prosjektet får 
oversikt over når nødvendige avklaringer kan gjøres av byggherren og hvilke konsekvenser 
det gir for framdrift og rekkefølge på byggeplass.  

 

Avviksoppfølging  
Total 224 avvik er registrert pr Januar-22, hvorav 31 er registrert i perioden og det er ikke 
meldt om nye eller åpne kritiske avvik. 
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Seriøsitet 
Det er startet arbeid med kontroller. Dialog med HMS-leder og Seriøsitetskoordinator pågår 
løpende. Videre utvelgelse til kontroller vil skje sammen med HMS-leder. Det er noe synkende 
trend på andel fagarbeidere. 

 

Miljø 
Vi har i perioden oppdatert energievaluering etter detaljprosjekt. Rapporten konkluderer 
med at prosjektet oppfyller kravene til TEK17 med god margin. Videre oppnår prosjektet en 
klimaenergiklasse lysegrønn A og krav til passivhusstandard i henhold til prosjektets 
resultatmål. 

 

Kostnadssammendrag 
FIN HF viderefakturerer bokførte kostnader til Hammerfest Kommune i påfølgende måned.  

Det planlegges en usikkerhetsanalyse i mars, som igjen vil resultere i en budsjettrevisjon. 

Finnmarkssykehuset HF:  

Bokførte kostnader i perioden er 822 429 777 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for 
forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 872 712 012 kr inkl. mva, også 
inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og 
bokførte kostnader for januar som skal viderefaktureres til Hammerfest Kommune.  

 

Hammerfest Kommune:  

Bokførte kostnader i perioden er 135 778 910 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for 
forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 145 442 376 kr inkl. mva, også 
inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og 
bokførte kostnader i FIN HF’s regnskapssystem for januar som skal viderefaktureres fra 
Finnmarkssykehuset. 

Medvirkning fra brukere 

Prosjektet er svært opptatt av god brukermedvirkning. I perioden er det ukentlig gjennomført 
møter med ledergruppe klinikk og ledergruppe SDE. I tillegg har ansatte i organisasjonen 
deltatt i en rekke møter knyttet til utstyrsanskaffelser.  
 
Det planlegges i februar og mars å få på plass jevnlige møter på byggeplass for både klinisk- 
og driftspersonell. Prosjektet deltar også i avdelingsmøter for å informere og svare på 
spørsmål om NHS. Vi opplever en økende positiv holdning til NHS og mange gir uttrykk for at 
de gleder seg til å flytte. Dette er gode tilbakemeldinger som vi ønsker velkommen! 
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Byggrelatert OU - NHS 

Status/sammendrag                                                                                          

Delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest sykehus fortsetter med arbeidet i å 
vurdere hvordan drift av kjøkkentjenesten skal være i nytt bygg. Mandat for «Felles 
poliklinikk» i NHS er under utarbeidelse og må godkjennes før oppstart av delprosjektgruppe. 
Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål å etablere en 
samarbeidsgruppe for de deltakende organisasjoner, gjennomførte sitt første møte i januar 
2022. Styringsgruppe OU NHS gjennomførte sitt andre møte i januar 2021. 

Viktigste aktiviteter siste periode 

Delprosjekt kjøkken er fortsetter med arbeidet med å utrede oppdraget i mandatet, og 
delprosjektgruppen har hatt jevnlig møter siden oppstarten i oktober. 

Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål å etablere en 
samarbeidsgruppe for de deltakende organisasjoner, ble gjennomført 21. januar 2022. Tema 
som ble diskutert var; status bygg NHS, utgangspunkt for utvikling OU-NHS -
samarbeidsområder, medvirkning og møtehyppighet. Gruppen ønsker jevnlige møter hver 14. 
dag.   

Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus hadde sitt andre møte 
19.januar 2022. Saker på agendaen var; månedsrapporter for november og desember 2021, 
samt reglement for frikjøp og godtgjøring av ressurser. Det skal være månedlige møter i 
styringsgruppen.  

Viktigste aktiviteter kommende periode 

Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan kjøkkentjenesten skal 
driftes i nye Hammerfest sykehus, selv om mandatet er midlertidig godkjent. Endelig 
godkjenning av mandat gjøres av styringsgruppe byggelatert OU i februar 2022. Mandatet 
skal også behandles i informasjons- og drøftingsmøte samt i strategisk ledermøte.   

Utkast til mandat for delprosjekt «Felles poliklinikk» er under utarbeidelse, og valg av 
medlemmer til gruppen skal på plass i løpet av februar 2022. Når mandat er ferdig og 
oppdraget godkjent starter arbeidet med å utrede hvordan felles poliklinikk skal driftes i NHS. 

Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS vil fortsette med jevnlige møter hver 14 
dag fremover. 

Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus skal gjennomføre jevnlige 
møter basert på vedtatt møteplan behandlet på første møte i styringsgruppen.  

Felles prosjektkontor for å sikre god kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom 
prosjektene vil forhåpentligvis være på plass i løpet av februar/mars 2022.  Etableringen av 
kontoret vil bidra til god koordinering i det daglige arbeidet samt sikre at OU og 
byggeprosjektet samarbeider optimalt med Hammerfest sykehus i gjennomføringen av 
prosjektet.  

Prosjektet har etablert faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus samt 
med ledelsen i Senter for drift og vedlikehold (SDE). Disse møtene fortsetter da det er en god 
arena der en sammen ser på hvilke områder hvor det er sammenfallende interesser for klinisk 
drift og ikke kliniske støttefunksjoner. 
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HMS & Kvalitet 

For Finnmarkssykehuset HF ivaretas ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrift når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og 
ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  

Prosjektkontroll  

Økonomistatus 

Pr. januar 2022 er det brukt kr. 85 976,20.- av et justert budsjett på kr. 178 931,17. 

Plan & Fremdrift 

OU-NHS vurderes å ha tid og kapasitet til å oppfylle de mandat og forslag til mandat som 
foreligger fram mot ferdigstillelse av NHS 2024-2025. 

Risiko & tiltak 

Høsten 2021 ble DIPS Arena i FIN HF innført. Innføringen av MetaVision utsettes til andre 
halvår 2022. Koronasituasjonen i vårt helseforetak tilsier at planleggingen videre av 
prosessen for OU-NHS sees i lys av dette. I denne situasjonen blir det viktig å prioritere god 
informasjon om, og beskrive en realistisk framdriftsplan for de delprosjektgruppene som skal 
igangsettes i 2022-2023 i NHS. 

Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke 
bærekraft for NHS. Gevinstrealiseringen ved dette skal synliggjøres gjennom mandatene. Den 
positive effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske 
universitet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig vil bli stadig mer synlig etter som bygget 
NHS utvikles. 
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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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