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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/727 Alf Petter Wilhelmsen/  Hammerfest, 16.03.2022 
 Inger M. Kongsbak  

 
 
Saksnummer 21/2022 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  24. mars 2022 

Sak: Virksomhetsrapport 02/2022 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor økonomi og 
kvalitet pr februar 2022.  
 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 02/2022 til etterretning. 
2. Styret ber om at det iverksettes konkrete strakstiltak for å redusere innleiekostnader 

fra byrå, ved bruk av interne ressurser og en vurdering av faktisk behov opp mot 
ventelister og fristbrudd. Styret ber om at det iverksettes konkrete strakstiltak for å 
redusere øvrige kostnader som ikke går ut over lovpålagte krav, pasientsikkerheten 
og sikkerheten til ansatte. Styret ber om orientering om iverksatte strakstiltak til 
styremøtet i april.  

3. Styret tar status i arbeidet med kostnadseffektivisering 2022 til etterretning, og 
forventer at arbeidet synliggjør kostnadseffektiviserende tiltak fortrinnsvis i form av 
å redusere antall senger, samt å redusere stillinger til 2019-nivå. 
 

 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg virksomhetsrapport 02/2022 
2. Virksomhetsrapport 02/2022 
3. Statusrapportering av status på arbeidet med kostnadseffektivisering 2022  
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Sak: Virksomhetsrapport 02/2022   
  
Saksbehandler: Alf Petter Wilhelmsen og Inger M. Kongsbak  
Møtedato: 24. mars 2022 

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

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har i februar et negativt resultat på 20 mill. Målt mot et 
resultatkrav på 2 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på 22 mill. Pr februar er det 
et negativt resultat på 43 mill. Målt mot et resultatkrav på 4 mill. har foretaket et 
negativt resultatavvik på 47 mill. 
 
Disponibel likviditet pr februar er 73,8 mill. og likviditeten er anstrengt. 

3. Saksvurdering/analyse 
Aktivitet  
Aktiviteten i somatikken viser at dag/døgnopphold er lavere i februar sammenlignet 
med året før og plan. Poliklinisk aktivitet øker og ligger over plan.  
 
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 februar er andelen sum digitale konsultasjoner på 7,4%, 
som er 7,6% under måltallet. Andelen for samme periode i 2021 var på 10,1%. 
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Kilde: HN LIS 

I somatikken er andelen digitale konsultasjoner 2,3%, og i psykisk helsevern og rus er 
andelen 17%. 
 
Det er under etablering et innsatsteam for å økt digitale konsultasjoner. I første omgang 
er teamet bemannet på administrativt nivå, men vil inkludere kliniske ressurser for å 
avdekke fagområder og behandlingsformer som egner seg som digitale konsultasjoner.  
 
ISF-inntekt 
ISF-inntekten er 17,6 mill. høyere enn året før, og det meste av dette skyldes endret 
bokføring av ISF-inntekt for dyre legemidler med 15 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 9 % fra året før. Lønn og 
innleie øker med hele 11,7 %. 
 

Kostnadsutvikling januar 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

 

Utvikling i månedsverk 2019 til 2022 
Finnmarkssykehuset HF har økt antall årsverk med 206 fra 2019 til 2022. Overforbruket 
i fht. budsjetterte stillinger er 56. En stor del av forklaringen til økningen fra 2019 ligger 
i oppbygging av tilbud i Alta, Sámi klinihkka og Helse i Arbeid i Kirkenes. I tillegg er 

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

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

Andel digitale kons. 2022 8,2 % 7,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Måltall digitale kons. 2022 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 %
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Andel digitale konsultasjoner summert for somatikk/psykiatri 2021-2022 

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

Kjøp av helsetjenester 22,6               25,9               25,7               26,5               17 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 25,8               30,1               33,3               35,9               39 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 8,1                 13,0               15,8               17,8               120 % 4,8 %

Lønnskostnader 209,4             214,2             231,2             258,3             23 % 5,9 %

Andre driftskostnader 74,9               74,0               78,4               80,0               7 % 4,8 %

Totalt 340,8            357,2            384,4            418,5            23 %
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antallet LIS 1 og LIS 2 leger økt både i somatikk og psykisk helsevern og rus. Totalt er 
128 årsverk forklart med utvidet tilbud som er finansiert.  

 
Potensialet for å ta ned stillinger er 54 knyttet til covid-19 og 24 stillinger er planlagt 
redusert gjennom å redusere innleie og overtid i klinikkenes tiltaksplaner. 
 
Gjennomføring av tiltak  
Finnmarkssykehuset HF har i 2022 justert budsjetterte tiltak til 122,1 mill. 
Risikovurderte utgjør 76,6 mill. Pr februar er det realisert tiltak for 5,5 mill. Målt mot 
risikojustert budsjett for planlagte tiltak i 2022 er effekten 7,2 %.  
 

 
 

Det er spesielt klinikk Kirknes som har redusert sykefravær og innleie fra byrå 
sammenlignet med 2021, noe som utgjør 2,3 mill. På overordnet nivå viser dyre 
legemidler en effekt på 1,3 mill. sammenlignet med 2021.  
 
Status kostnadseffektivisering 2022 
Arbeidet i delprosjektgruppene er godt i gang.  
 
Senger og pleiefaktor 
En mer detaljert analyse av beleggsprosent viser at behovet for senger er lavere enn 
faktisk sengetall. Dette samsvarer også med KPMG-rapporten som vurderte at 
sengetallet synes høyt. Det er også gjort en analyse av bemanningsfaktoren basert på 

Totalt fin 2019 2022 Endring

Budsjetterte 

stillinger

Faste månedsverk 1 430 1 584 154 1 645              

Omregnet variable månedsverk 191 220 29 136                  

Omregnet årsverk innleie 12 35 23 7                      

Totalt årsverk 1 633 1 839 206 1 788              

Forklaring endringer årsverk

Korona 54

Endring sykefravær 0

Endring aktivitet 0

Besluttede endringer/øremerkede midler med finansiering 128,3

Sum forklart 182

Sum uforklart 23,5

Vedtatte tiltak reduksjon budsjett 2022 24

Rest -0,9
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bemanningsplanene og helgebemanningen. En dybdeanalyse viser det samme som 
KPMG-rapporten, foretaket har en høy bemanningsfaktor som også er høyere enn 
sammenlignbare foretak.  
 
Dette indikerer at det er et potensial for å gjøre endringer i ressursbruk. Et anslag viser 
at det er mulig å ta ned sengetallet og justere bemanningsfaktoren og dermed frigjøre 
ressurser til eksempelvis jobbglidning i akuttavdeling, og øke ressurser på poliklinikk 
og/eller etablere bemanningssenter internt.  
 
Analysene så langt viser også at det kan være noe å hente på endring av 
pasientlogistikken, særlig knyttet til utskrivning av pasienter. En endring i utskrivning 
av pasienter fordrer en endring i legeavdelingene, og vil kunne påvirke både 
akuttmottak, et jevnere belegg på sengepost i løpet av dagen, renhold og pasientreiser.  
 
Bruk av spesialsykepleiere 
Det er gjort et grundig arbeid for å avklare oppgaver som kan utføres av andre enn 
spesialsykepleiere i akuttavdelingen. Gruppen vil legge frem et konkret forslag til 
jobbglidning herunder omgjøring av stillinger hvor målet er reduksjon i innleie av 
spesialsykepleiere fra byrå, og også overtid. 
 
Samarbeid på tvers av klinikkene 
I dette arbeidet er det avdekket et potensial for redusert innleie fra byrå/ambulering fra 
andre sykehus. Det er allerede etablert et innsatsteam for redusert innleie for å se på 
planlagt innleie for de neste 3 månedene. Deretter vil det vurderes ledig kapasitet i 
foretaket på tvers ved å konkret gå gjennom timeboka til de enkelte fag.  Det gjøres en 
vurdering om det er mulig å behandle pasientene internt fremfor med dyr 
innleie/ambulering. Foreløpig ser det ut til at ventetiden er akseptabel innenfor de fleste 
områder. 
 
Det er allerede iverksatt økt samarbeid på tvers innenfor områdene: 

• BUP  
• Koloskopi/Gastroskopi 
• Hud 

 
Stabilisering og rekruttering 
Arbeidet med stabilisering og rekruttering er kommet godt i gang.  
 
Prosjektledelse og tjenestedesign 
Prosjektleder for stabilisering og rekruttering er ansatt og kursing av prosjektleder i 
tjenestedesign er igangsatt. Det er frikjøpt interne ressurser som arbeider med 
informasjonsinnhenting for å finne et godt grunnlag for rekruttering og stabilisering. 
 
Honoreringsmodeller 
Som et kortsiktig tiltak er det etablert signeringsbonus for spesialsykepleiere, på 
rekrutteringssvake områder. 
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Omdømmebygging og kampanjer 
Har inngått et 3-årig prosjekt i samarbeid med Finnmark fotballkrets «lys mellom 
husan». Det er produsert en sommerkampanje film for å rekruttere sommervikarer og 
en rekrutteringskampanje film rettet mot gynekologer og ortoped til Kirkenes sykehus.  
 
Handlingsplan 
Det etableres en konkret handlingsplan når grunnlaget for handlingsplanen er på plass. 
 
Ventetid avviklet (fra Finnmarkssykehuset HF mottar henvisning til startet 
behandling) 
Gjennomsnittlig avviklet ventetid i somatikk ligger 16 dager over målet på 50 dager. I 
psykisk helsevern ligger ventetiden også over måltallene, med 10 dager for voksne, 23 
dager innenfor barn og unge og 54 dager innenfor TSB. 

Fristbrudd avviklet 
Det er totalt 7,8% fristbrudd i februar, som er over målet om 0 fristbrudd. Trenden er 
avtakende i forhold til januar. 

 
Kilde: HN LIS 

Avviklet fristbrudd i somatikk er på 7,7 % og 8,7 % innenfor psykisk helsevern og rus.  
 
Likviditet  
Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er anstrengt. Kassakredittrammen er på 
370 mill., saldo pr 28. februar er 296,2 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 73,8 mill. 
Resultatutviklingen i foretaket utgjør en stor risiko for likviditetssituasjonen.  
 
På grunn av den økonomiske utviklingen er likviditeten ytterligere presset. Det er gjort 
en vurdering av utbetalingene knyttet til investeringene. Det meste av investeringer som 
igangsettes i 2022, vil ikke belaste likviditeten før i slutten av 2022 og begynnelsen av 
2023. Bortsett fra nye Hammerfest sykehus som belastes jevnt over året. Det gjøres nå 
en vurdering av om premiefondet for KLP skal benyttes til å betale KLP. Denne 
vurderingen gjøres på RHF-nivå og vil bedre likviditeten. Likviditetsprognosen før 
eventuelt premiefond benyttes viser en svært anstrengt likviditet fra juli/august. Frem 
mot sommeren må det det vurderes om kassekreditten bør økes, dersom økonomien 
ikke bedres. 
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Investeringer 
Investeringsrammen i 2022 er 660 mill., totalt 895,4 mill. inkludert ramme fra tidligere 
år.  Nye Hammerfest sykehus har en ramme på 801,7 mill. i 2022 inkludert restramme 
fra 2021.  
 
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. 

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   
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7. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Virksomhetsrapport 02/2022 ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 16.03.2022, 
og i FAMU samme dag.  
 
Det ble orientert om status på kostnadseffektivisering 2022. Informasjons- og 
drøftingsmøtet tok saken til orientering, og presiserte at statusen ble tatt til orientering 
og ikke er å anse som drøftet. Saken ble ikke endret etter informasjons- og 
drøftingsmøte. 

8. Direktørens vurdering  
Den økonomiske utviklingen er betydelig forverret sammenlignet med året før. 
Kostnadsnivået øker, både med hensyn til innleie og lønn. Samtidig er inntektene knyttet 
til aktivitet redusert. Det er ikke gjennomført tiltak med økonomisk effekt av betydning 
hittil i år. Utfordringen er fortsatt knyttet til lønn og innleie. Arbeidet med 
kostnadseffektivisering 2022 pågår, og forventes å synliggjøre en effektivisering.   
 
Finnmarkssykehuset har gjennom oppdragsdokument 2022 fått i oppdrag å ta ned 
stillinger til 2019 nivå. Nedtak av stillinger er nært knyttet til arbeidet med 
kostnadseffektivisering 2022, som er godt i gang. Det foreligger nå ytterligere analyser 
knyttet til sengebehov og pleiefaktor pr. seng. I det videre arbeidet er det sentralt at 
tillitsvalgte involveres i prosessen med å se på mulighetene for endringer basert på 
disse analysene. Samarbeidet på tvers av foretaket har allerede resultert i økt 
ressursutnyttelse av interne legespesialister innen fagområdene BUP, 
koloskopi/gastroskopi og hud. Lederstyrt samarbeid på tvers sammen med fagressurser 
har vist seg å gi gode resultater. 
 
Administrerende direktør vurderer den økonomiske situasjonen som kritisk, og for å få 
til en bedring i økonomien uten at dette skal gå utover pasienter og ansatte er det helt 
nødvendig med både omstillingsevne og omstillingsvilje.  
 

Vedlegg 
1. Virksomhetsrapport 02/2022 
2. Statusrapportering kostnadseffektivisering 2022  
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Oppsummering av utvikling 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i februar 2022 og hittil i år, samt 
endringer i fht 2021. 
Resultatet for februar er negativt med 20 mill. Resultatavviket er på -22 mill.  
   
Avviklet ventetid i februar for Finnmarkssykehuset HF i forhold til nasjonale måltall; 
somatikk 66 dager (16 dager over måltall), BUP 58 dager (23 dager over måltall), VOP 50 
dager (10 dager over måltall) og TSB/Rus 84 dager (54 dager over måltall). 
Det var totalt 8 % fristbrudd i februar, som er over målet om 0 fristbrudd. 
Andel overholdt planlagte behandlinger i februar er 80,3 %, som er under målet om 95 % 
overholdte avtaler. Det er en reduksjon på 0,3 %-poeng fra måneden før.  
 
Sykefravær vises en måned på etterskudd, og var 9 % i januar. Det er 2,5 %-poeng 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 februar er aktiviteten 325 opphold lavere sammenlignet med 
samme periode i fjor. 
 
I 2022 er det realisert tiltak for 5,5 mill. Dette er en oppnåelsesgrad på 7,2 % av 
budsjettjusterte tiltak. 
 
 
 
 

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager 66 -1 -11

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 50 -7 -1

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 58 -4 10

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 84 37 60

Fristbrudd skal være 0 7,8 % -2,4 % -10,3 %

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

Aktivitetsvekst PHR Endring sist mnd  Endring hiå mot hif 

Prosentvis økning aktivitet målt mot 2021 -10,9 % -4,3 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

februar 2022 -20,0 -22,0 -7,4

Hittil  i  år -43,0 -47,0 -28,0

Tiltak  2022 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 122 068 76 589 5 524

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

februar 2022 TNOK 370 000 73 817 -14 629                      

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) jan. 2022 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 9,0 % 9,0 % 9,4 %

Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp februar 2022 HiÅ HiF

Meldt fra kommune -                                    -                                  7                                  

Meldt fra spesialisthelsetjenesten -                                    -                                  15                               

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

Antall publiserte behandlingsbeskrivelser 0 0 53                               

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

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

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



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 innen somatikk i februar ligger 16 dager over målet på 
maks 50 dager ventetid.  

Gjennomsnittlig avviklet ventetid i psykiatri ligger over måltallene, med 10 dager for voksne, 
23 dager innenfor barn og unge og 54 dager innenfor TSB.  

 

Gjennomsnittlig ventetid for de som fortsatt venter er pr februar 63 dager for somatikk og 45 
dager for psykiatri. 

 
Avviklet ventetid somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Avviklet ventetid psykisk helsevern voksne 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

 

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

2021 66 77 70 68 67 64 58 82 80 77 66 68

2022 67 66 - - - - - - - - - -

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

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

VPP 2021 53 51 43 57 49 62 60 61 62 66 54 42

VPP 2022 57 50 - - - - - - - - - -

Mål 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager
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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 7,8 % fristbrudd i februar 2022, som er over målet om 0 fristbrudd. Trenden er 
avtakende i forhold til januar. 

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 107 

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 124 

 

 
Kilde: HN LIS 

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

Barn/unge 2021 54 48 50 48 47 55 62 63 60 49 52 53

Barn/unge 2022 62 58 - - - - - - - - - -

Mål 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

An
ta

ll 
da

ge
rl

Psykisk Helsevern barn- og unge: ventetid antall dager

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

TSB/Rus 2021 43 24 43 45 55 43 30 41 36 32 32 26

TSB/Rus 2022 47 84 - - - - - - - - - -

Mål 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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TSB/Rus: ventetid antall dager



6 

 

Henviste på venteliste 

Utvikling på ventelistene i øyeblikket – pr februar 2022 er det 4 426 på ventelistene totalt i 
Finnmarkssykehuset.  
 

 
 
Aviklet fristbrudd somatikk 

Fristbrudd innenfor somatikk viste i februar en andel på 7,7 %. Det er en reduksjon både i 
forhold til forrige måned og samme periode i 2021.  

 
Kilde: HN LIS 
 

Henviste på venteliste somatikk 

Innenfor somatikk viser ventelistene at det pr februar 2022 er 4 130 ventende, også dette er 
en reduksjon både i forhold til forrige måned og samme periode i 2021.  
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Avviklet fristbrudd psykisk helsevern og rus 

Innenfor psykiatri er andel fristbrudd i februar 8,7 %. Det er en reduksjon både sammenlignet 
med forrige måned og samme periode i 2021. 
 

 
Kilde: HN LIS 
 

Henviste på venteliste psykisk helsevern og rus 
Antall ventende i psykiatrien er pr februar 295. Det er en reduksjon både sammenlignet med 
forrige måned og samme periode i 2021. 
 

 
 
 
Pr februar 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. 
 

  



8 

 

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 februar er det lavere aktivitet innen somatikk for dagopphold og heldøgnsopphold både i 
forhold til samme periode i 2021 og plantall, men dog noe høyere enn januar. 

 
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 februar er også 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 1 298

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 841 893

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 februar er det høyere aktivitet for antall polikliniske konsultasjoner i forhold til samme 
periode i 2021 og plantall.  

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

 

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

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

 

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

Voksenpsykiatri har høyere aktivitet, totalt for dag/døgn behandling og polikliniske 
konsultasjoner, i februar enn plantall, men ligger noe 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 6 739 6 693

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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Polikliniske konsultasjoner somatikk

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

DRG Pol.kons. 2021 272 272 317 308 249 306 207 255 305 281 325 272

DRG Pol.kons. 2022 309 303

Plantall DRG 2022 274 267 301 271 298 288 237 261 298 281 301 267
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Polikliniske konsultasjoner ligger ligger 96 konsultasjoner over plan, men 47 konsultasjoner 
lavere enn februar 2021. Dag/døgn behandling ligger 28 over plantall og 23 over samme 
periode som 2021. 

Målsetningen om høyere aktivitet i 2022 mot 2021, er altså ikke oppnådd for februar, men 
hittil i år ligger aktiviteten høyere enn samme periode i 2021. 

Tabellen under viser utviklingen på aktivitet innen voksenpsykiatri 2022 mot 2021 og 
plantall for 2022.  

 
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.  

Barn- og ungdomspsykiatri har lavere aktivitet i februar, totalt for dag/døgn behandling og 
pol. konsultasjoner, både sett mot plan og februar 2021. 

Dette gjelder også for poliklinikk. Dag døgn ligger noe over plantall, men under aktiviteten i 
samme periode 2021. 

Man har altså ikke oppnådd målsetningen om høyere aktivitet i 2022 sett mot 2021. 

Tabellen under viser utviklingen på aktivitet innen barne og ungdomspsykiatri 2022 mot 
2021 og plantall for 2022.  

 

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

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

2022 2 580 2 319 - - - - - - - - - -

Plan 2022 2 214 2 195 2 281 2 192 2 170 2 294 1 895 2 063 2 414 2 216 2 371 2 300
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Voksenpsykiatri
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Kilde: HN LIS (DIPS) 

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 sett både mot samme periode i 2021 og plantall. Dette gjelder 
også for poliklinisk behandling isolert. Dag/døgn behandling ligger også under plan, men har 
ett opphold mer sett mot 2021.  

Målsetningen om høyere aktivitet sammenlignet mot 2021 er totalt sett ikke oppnådd.  

Tabellen under viser utviklingen på aktivitet innen TSB 2022 mot 2021 og plantall for 2022.  

 
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.  

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

2021 1 220 1 257 1 382 1 253 1 099 1 255 444 742 1 077 978 1 020 745

2022 1 042 905 - - - - - - - - - -

Plan 2022 1 115 1 108 1 151 1 104 1 095 1 157 957 1 041 1 218 1 118 1 195 1 158
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

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

2022 97 81 - - - - - - - - - -

Plan 2022 146 145 151 144 144 152 126 138 160 146 158 153
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I februar er antall DRG færre både i forhold til plan og sett i forhold til samme periode i 2021. 
Hittil i år er DRG poengene 126 lavere enn samme periode i 2021. 

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

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

I februar er andelen sum digitale konsultasjoner på 7,4 % som er under måltallet. Andelen for 
samme periode i 2021 var på 10,1 %.  

Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 2,3 % og 17 % i februar. 

 

Andelen for 2021 ble 9,9 %, mens hittil i år er andelen 7,8 %, altså en negativ trend, dette 
gjelder både innen somatikk og psykiatri/rus. 

 

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

 
Kilde: HN LIS 

 

  

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

DRG-Poeng 2021 726 741 809 733 668 739 346 486 688 644 694 552

DRG-Poeng 2022 713 628

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

 -
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DRG poeng polikliniske konsultasjoner psykiatri 2021-2022
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Andel digitale kons. 2021 9,5 % 10,1 % 11,1 % 9,8 % 12,9 % 11,7 % 9,4 % 8,0 % 8,1 % 8,0 % 8,5 % 11,1 %

Andel digitale kons. 2022 8,2 % 7,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i februar et negativt resultat på 20 mill. Målt mot et resultatkrav 
på 2,0 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på 22 mill. 

 

• Inntektene viser et negativt avvik på 1,6 mill, i hovedsak skyldes dette lavere egenandelsinntekter. 
Sammenlignet med året før er basisrammen og øvrige inntekter 6,2 mill lavere pga trekk i rammen 
for midler knyttet til covid-19.  

• Varekostnader knyttet til aktivitet viser et negativt avvik på 4,5 mill, skyldes medikamenter, H-
respter og lab.rekvisita.  

• Innleid arbeidskraft viser et negativt avvik på 5,5 mill, avviket er jevnt fordelt mellom leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell. Det er i hovedsak Hammerfest og Kirkenes sykehus, samt 
klinikk Alta som har overforbruk på innleie.  

• Lønnskostnadene viser et negativt avvik på 11 mill, i hovedsak variable lønnskostnader som overtid. 
Også fast lønn ligger over budsjett.  

• Kostnader knyttet til Covid-19 utgjør 7,9 mill. for februar. 

 

Kostnadsutvikling pr februar 2019-2022 

 
KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021 

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

Kjøp av helsetjenester 22,6               25,9               25,7               26,5               17 % 4,8 %

Varekostnad knyttet til aktivitet 25,8               30,1               33,3               35,9               39 % 4,8 %

Innleid arbeidskraft 8,1                  13,0               15,8               17,8               120 % 4,8 %

Lønnskostnader 209,4             214,2             231,2             258,3             23 % 5,9 %

Andre driftskostnader 74,9               74,0               78,4               80,0               7 % 4,8 %

Totalt 340,8             357,2             384,4             418,5             23 %
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Koronakostnader i rapporten er ikke dratt ut, men utgjør pr februar i år 3 % av 
totalkostnadene. Samme tall for 2021 var 3,5 %. Dette vil med andre ord ikke utgjøre store 
endringer i fht utviklingen.  

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

 
Kilde: Agresso. 

Årsak til avvik i hovedtrekk (tall for februar): 

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 9,1 mill 

• Inntekt: ISF egne pasienter -0,8 mill. 

• Varekostnad: Innleid arbeidskraft fra firma -2,7 mill. Varekostnader knyttet til aktivitet -1,6 mill. 

• Lønn: Overtid og ekstrahjelp -2,7 mill. 

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 8,5 mill 

• Inntekt: ISF egne pasienter -1,4 mill. Egenandelsinntekter -0,7 mill. 

• Varekostnad: Innleid arbeidskraft fra firma -1,2 mill. Varekostnader knyttet til aktivitet -1,8 mill. 

• Lønn: Fast lønn -0,8 mill. Overtid og ekstrahjelp -1,9 mill. 

Prehospitale tjenester – negativt avvik 1,7 mill 

• Lønn: Fast lønn -0,5 mill. Overtid og ekstrahjelp -1,3 mill. Vikarer -0,6 mill. Refusjoner +0,5 mill. 

• Andre driftskostnader: positivt avvik 0,4 mill  

Klinikk Alta – negativt avvik 4,1 mill 
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Kjøp av helsetjenester

Varekostnad knyttet til aktivitet

Innleid arbeidskraft

Lønnskostnader

Andre driftskostnader

Kostnadsutvikling 

2022 2021 2020 2019



15 

 

• Inntekt: ISF egne pasienter +0,5 mill. 

• Varekostnad: Innleid arbeidskraft fra firma -1,3 mill.  

• Lønn: Fast lønn -0,6 mill. Overtid og ekstrahjelp -0,8 mill. 

• Andre driftskostnader: Negativt avvik 0,5 mill  

Service, drift og eiendom – negativt avvik 0,9 mill 

• Varekostnad: Varekostnader knyttet til aktivitet -0,5 mill. 

• Lønn: Vikarer -0,3 mill. Overtid og ekstrahjelp -0,2 mill. 

• Andre driftskostnader: positivt avvik 0,4 mill  

 

Gjennomføring av tiltak 
FIN HF har i 2022 justert budsjetterte tiltak til 122,1 mill. samt gjennomført risikovurderinger 
av tiltakene. Risikovurderte utgjør 76,6 mill. Pr februar er det realisert tiltak for 5,5 mill. Målt 
mot risikojustert budsjett for planlagte tiltak i 2022 er effekten 7,2 %.  
 

 
 

Prognose 

 

Prognosen er laget med utgangspunkt i resultatene for jan/feb 2022 og budsjett. Har korrigert 
i forhold til tiltaksgjennomføring og realitet i forhold til de nærmeste månedene. Vi har f.eks. 
ingen tror på at man fra mars vil klare budsjettbalanse, men har nærmet oss budsjettbalanse 
fra sensommer/høst.  

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

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

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Justert 

Budsjett 

2022

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 9 190         7 690        1 512         19,7 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      44 082      2 686         6,1 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      22 103      1 326         6,0 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      2 714        -             0,0 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 122 068    76 589      5 524         7,2 %

Totalt Inntekter Varekostnad Lønn Andre dr.kostn Finans Resultat Budsjett Avvik

Adm 1 918 143-    169 213            124 947       175 830                 30 360          1 417 792-      1 410 611-         7 181            

Hammerfest Sykehus 232 315-       105 021            439 686       16 735                   329 127         287 789            41 338-          

Kirkenes Sykehus 166 592-       54 908               374 780       10 531                   273 627         229 647            43 980-          

Sami Klinihkka 18 111-          9 829                 112 456       9 051                      113 223         113 994            771               

Prehospital klinikk 19 378-          18 860               182 882       202 927                 385 291         376 880            8 411-            

Klinikk Alta 47 327-          31 013               140 967       4 431                      129 084         115 542            13 541-          

SDE 21 497-          10 135               78 756          198 960                 266 353         262 759            3 595-            

Totalt 2 423 363-    398 978            1 454 473    618 465                 78 914            24 000-              102 914-       
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Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er anstrengt. Kassakredittrammen er på 370 
mill., saldo pr 28. februar er 296,2 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 73,8 mill. 
Resultatutviklingen i foretaket utgjør en stor risiko for likviditetssituasjonen.  

På grunn av den økonomiske utviklingen er likviditeten ytterligere presset. Det er gjort en 
vurdering av utbetalingene knyttet til investeringene. Det meste av investeringer i MTU og 
bygg-tiltak som igangsettes i 2022, vil ikke belaste likviditeten før i slutten av 2022 og 
begynnelsen av 2023. I tillegg forventes overføringen av boligsalget i 2021 inn på konto i juni, 
med 60 mill.  

Nye Hammerfest sykehus belastes jevnt over året. Det gjøres nå en vurdering av om 
Premiefondet for KLP skal benyttes til å betale KLP. Denne vurderingen gjøres på RHF-nivå og 
vil bedre likviditeten. Likviditetsprognosen før evt. premiefond benyttes viser en svært 
anstrengt likviditet fra juli/august.  

Investeringer 

 
 
Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill, det er overførte rammer fra tidligere år på 
235 mill. Pr februar utgjør investeringene 50,6 mill.  
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Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 87 000                     94 646                     7 646-                 7 646-            

Klinikk Alta 453 500                  453 836                  336-                     336-               

Kirkenes nye sykehus 1 773 000               1 758 852               14 148               14 148          472               

Hammerfest nye sykehus 1 033 000               831 272                  201 728             600 000       801 728       47 656          

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes 29 900               25 000          54 900          110               

MTU, ambulanser, rehab m.m. 14-                       28 000          27 986          2 330            

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP 2 396-                 7 000            4 604            

Til styrets disp (sum) 3 346 500               235 384             660 000       895 384       50 568          
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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 40 over plantall i februar og samme periode i 2021. Negativt avvik mot 
plantall gjelder for variabel lønn. 

 

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 hittil i år kommer på toppen 
med ca 31 månedsverk. Sammenligner vi mot 2019 under samme forutsetninger var antall 
månedsverk innleid ca 12.  

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

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596

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

 1 200

 1 300

 1 400

 1 500

 1 600

 1 700

 1 800

 1 900

 2 000

Bemanning - månedsverkutvikling

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

Innleie av leger fra firma 8 540 219          90 000             95                           4,33 11                   

Innleie av sykepleiere fra firma 5 396 405          45 000             120                         4,33 14                   

Innleie annet helsepersonell 3 862 750          75 000             52                           4,33 6                     

17 799 375       266                         31                   
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Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (PAGA) 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF. I januar 2022 var 
sum sykefravær 9 %, som er 1,5 prosentpoeng over måltall på 7,5 %. Det er 1 prosentpoeng 
lavere enn måneden før, og 0,4 prosentpoeng høyere enn samme måned i 2021.  

 

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. januar 2022 har økt antall årsverk med 206 
sammenlignet med 2019. Brukte årsverk er 51 over budsjetterte årsverk, hvorav 16 årsverk 
er innleie fra byrå. 
 
128 årsverk kan forklares gjennomø økt antall stillinger og nye oppdrag; 

3,1 %

5,9 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

11,0 %

12,0 %

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

Sykefravær fordelt korttid/langtid

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

Totalt fin 2019 2022 Endring

Budsjetterte 

stillinger

Faste månedsverk 1 430 1 584 154 1 645              

Omregnet variable månedsverk 191 220 29 136                  

Omregnet årsverk innleie 12 35 23 7                      

Totalt årsverk 1 633 1 839 206 1 788              

Forklaring endringer årsverk

Korona 54

Endring sykefravær 0

Endring aktivitet 0

Besluttede endringer/øremerkede midler med finansiering 128,3

Sum forklart 182

Sum uforklart 23,5

Vedtatte tiltak reduksjon budsjett 2022 24

Rest -0,9
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o Klinikk Alta 58,8, somatisk sengepost, økte ressurser rus, 2 bildediagnostikk, 
støttepersonell, 

o Sami Klinihkka, 11 stilinger, ny klinikkleder, kvalitets-og samhandlingsrådgiver, 
kardiolog med støttepersonell, Ofelas, Sannhetskommisjonen, Geriatrisk team 

o Kirkenes sykehus 22 stillinger, helse i arbeid, akuttleger fly, 2 LIS1 somatikk, 2 LIS2 
somatikk, 2 LIS2 psykisk helsevern og rus, ortopedi og samvalg og 
stormottakersatning 

o Hammerfest sykehus 7,7 stilinger, 4 LIS 1 somatikk, 2 LIS 2 somatikk, øyelege, 
støttepersonell øye, stormottakersatningen, samvalg. 

o Prehospitale tjenester 9,8 stillinger, 6 stillinger hvit transportbil, klinikkrådgiver, 
helikopter kirkenes 

o SDE 12,6 stillinger, økt renhold 6 stillinger, 2 prosjektstillinger NHS, 3 stillinger teknisk 
øst/vest og 1 stilling prosjekt 

o Administrasjonen 7,3 stillinger, hygienesykepleier, informasjonssikkerhet, E-helse, 
Bemanningskoordinator, DipsArena/metavisjon, prosjekt rekruttering og stabilisering, 
1 analyseteam. 

 
Stillinger knyttet til covid-19 er beregnet til 54 årsverk. I tiltaksplanen er det grovt regnet 24 
stillinger som skal tas ned i form av redusert innleie og overtid. Totalt kan 
Finnmarkssykehuset ta ned 78 årsverk i 2022. Dette er årsverk knyttet til innleie og ekstra 
bemanning knyttet til pandemien. 
 
I arbeidet med kostnadseffektivisering 2022 gjøres det nå et grundig arbeid for å se på antall 
senger, pleiefaktor og jobbglidning. 
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Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye Hammerfest 
sykehus februar 2022 

Byggeprosjektet 
Prosjektet har fortsatt god fremdrift med 48% ferdiggrad. Byggeplassen totalt sett fremstår 
meget ryddig og strukturert. Consto følger planlagt taktplan i samarbeid med 
underentreprenører og leverandører.  

Arbeid med Rv94, parsell 1 er påbegynt og på plan. Dog er det fortsatt en stopp ved 
eiendommen til Hammerfest Energi. En eventuell konsekvens av denne stoppen betyr 
forsinket ferdigstillelse av overflatearbeid, herunder asfaltering og kantstein i 2022. Arbeid 
med parsell 2 og resten av rekkefølgekrav er påbegynt. Det er også igangsatt en gjennomgang 
av rekkefølgebestemmelser, forpliktelser for NHS og økonomisk ramme for dette. 

Når det gjelder HMS hadde Arbeidstilsynet en befaring i januar og rapport forelå i februar. Det 
kom ingen merknader på byggherren og kun 2 mindre merknader på fotlister til Consto 
(CON), som ble rettet opp på stedet. Som følge av at prosjektet fikk noen uønskede hendelser 
under en periode med dårlig vær hvor noe isolasjon kom på avveie samt at noe stillas falt over 
ende vil det prosjektet gjøre endringer i sine rutiner i på dager det er meldt dårlig vær. Dette 
omfatter befaring både før og etter uvær.  

Samhandlingen mellom FIN (Finnmarkssykehuset), SB (Sykehusbygg) og CON er bra. Det 
jobbes godt mellom partene i alle nivå og saker løses i fellesskap. Samhandlingen med SDE 
(Service, Drift og Vedlikehold) i FIN er blitt tettere. Det er også fokus på OU arbeidet i FIN som 
er et viktig premissarbeid inn i byggeprosjektet.  

Samhandlingen mellom prosjektorganisasjonen og prosjektstyret er god og konstruktiv. Det 
jobbes godt med styringsdokumenter, kostnadskontroll og risikoer.  

Prosjektet er innenfor styringsrammen på 2.546 mrd.  

Det pågår i prosjektorganisasjonen et arbeid for å identifisere og vurdere risikoer. Dette vil bli 
grunnlag for planlagt usikkerhetsanalyse som skal gjennomføres i 2.kvartal 2022. 

Prosjektkontoret vil i løpet av mars være etablert i egne lokaler. Det vil bli satt i gangs 
ukentlige besøksturer på NHS. Ledernivåene vil også få tilgang og opplæring i 3D-verktøy for 
gjennomgang av egne lokaler i NHS.  

 

OU-prosjektet: 

Viktigste aktiviteter siste periode 

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

Det er gjennomført 2 møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS. Tema på siste møte 
var; Styringsdokument for KBS (koordinerende, besluttende og samordnende gruppe), liste 
over delprosjektstatus i nye Hammerfest sykehus med innspill om prosjekt fra Hammerfest 
kommune, SANO, og UIT.   

Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus hadde sitt tredje møte 25. 
februar 2022. Saker på agendaen var blant annet; tertialrapport 3/2021 OU-NHS, oppfølging 
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av styrevedtak – utredning av kontorer samt retningslinjer for møtedeltakelse i 
styringsgruppen.   

 

 

Viktigste aktiviteter kommende periode 

Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan kjøkkentjenesten skal 
driftes i nye Hammerfest sykehus. Endelig godkjenning av mandat gjøres av styringsgruppe 
byggelatert OU i mars 2022. Mandatet skal også behandles i informasjons- og drøftingsmøte 
samt i strategisk ledermøte.   

Utkast til mandat for delprosjekt «Felles poliklinikk» er utarbeidet, og valg av medlemmer til 
gruppen er på plass. Utkast til mandat for delprosjekt Kvinne/barn er utarbeidet, og valg av 
medlemmer til gruppen skal bestemmes. Når mandatene er ferdige og oppdraget godkjent 
starter arbeidet med å svare på mandatene.  

Oversikt over delprosjekt OU- NHS og SDE med dedikerte delprosjektledere utarbeides.   

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

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

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

DRG-vekt Kalles også kostnadsvekt. DRG-vekt uttrykker det relative ressursforbruk den ene 
pasientgruppen har i forhold til gj.snitt for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil ha 
relativt lav DRG-vekt, ift. til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet.  

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

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

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

Poliklinisk konsultasjon – Fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

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

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

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

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

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

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

PHR – Psykisk Helsevern og Rus 

VOP – Voksenpsykiatri 

BUP – Barn og ungdomspsykiatri 

TSB/Rus – Tverrfaglig spesialisert behandling/Rusomsorg 



Status pr. 1 mars - kostnadseffektivisering 2022 

Kap 4.1  Senger pr. innbygger og pleiefaktor 
 

● Produktet av et relativt høyt antall senger multiplisert med en høy, faktisk pleiefaktor 
vil løfte kostnadsnivået i foretaket. Må arbeidskraften i tillegg leies inn forverres 
kostnadsbildet.  

● For enhetene vi har sett på kan det virke som om det er rom for å vurdere sengeantall 
og/eller pleiefaktor. 

● Vi presiserer at moderne bygg (enerom), små avdelinger og en kultur for 
heltidstillinger kan være med og dra den normerte pleiefaktoren opp (kommetar– 
enerom er pleiefaktor ca.1,3-1,4) 

Status analysearbeid: 
Det er gjort en utvidet analyse med bakgrunn i anbefalingene fra KPMG 

- Vurdering av sengetall 
- Belegg gjennom uken 
- Inn/utskrivningstidspunkt i løpet av dagen 
- Pleiefaktor pr. seng 

 
Sengetall 
Analyse av sengetall gjennomført. Beleggsprosent gikk ned i 2019 som er siste normalår, og var i 
2019 over 85% en måned. I perioden 2020- hittil i 2022 er beleggsprosenten betydelig under 85%. 
Med samme belegg i 2022 som i 2021, og en beleggs% på 85% er det mulig å justere ned 
sengetallet i FIN. En reduksjon i sengetallet vil gi en mulighet for omprioritering av stillinger på 
sengeposter til andre områder. 
 
Belegg gjennom uken 
Det er gjort et uttrekk av aktivitet gjennom uken for alle sengeposter. Dette viser en tydelig trend 
på at beleggsprosenten går ned fra torsdag til søndag, og trenden viser en økning igjen på søndag. 
Den høyeste beleggsprosenten er fra mandag til torsdag, men heller ikke da er forbruket 100%.  
 
Inn/utskrivning 
En annen faktor som er undersøkt er inn/utskrivningstidspunkt. I dialogen fremkom det at 
opplevelsen som lederne hadde ikke samsvarte mht. beleggsprosent og de faktiske tall. Inn og 
utskrivningstidspunktet samsvarer for tilnærmet alle sengeposter, inn og utskrivning skjer på 
tilnærmet samme tidspunkt fra 11-15. For medisinske sengeposter er det fortsatt høy utskrivning 
utover sen ettermiddag til rund kl. 19-20. Dermed blir også belegget høyt i perioder av dagen. 
 
Pleiefaktor 
Pleiefaktor med faste stillinger er beregnet ut fra faktiske bemanningsplaner (ikke med overtid) 
som ligger i GAT mot antall senger. Pleiefaktoren i Finnmarkssykehuset er i snitt 1,6, mens 100% 
stillinger og hver 3 helg er faktoren 2,0 i snitt. Norm for pleiefaktor er 1,2, mens det antas 1,3/1,4 
for en-sengsrom.  
 
Fra KPMG-rapporten så vi at faktisk pleiefaktor er betydelig høyere enn sammenlignbare sykehus 
på Østlandet. Eksempelvis har Lillehammer og Gjøvik sykehus normert (budsjettert) pleiefaktor på 
hhv. Medisinsk/kir.ort 1,17/1,2 og 1,15/1,15.  
Arbeidet fortsetter med 



Arbeidet med punkt 4.1 går over i en ny fase hvor den utvidede analysen gjennomgås med 
delprosjektgruppen og foretakstillitsvalgte. Det videre arbeidet bør fokusere på: 
  

- Reduksjon av senger, omgjøre senger til hotellsenger(?)  
- Logistikk inn/utskrivning, endre logistikk mht. klargjøring til utskrivning kvelden før (vil 

også gi effekt på mottak av pasienter i akuttmottak, pasienttransport og renhold) 
- Redusere bemanningsfaktor, frigi ressurser til andre oppgaver/avdelinger 
- Felles bemanningsplan med poliklinikk for å dekke helg  
- Vurdere kortere overlapp mellom vakter (30 min til 15 min) 
- Etablere bemanningssenter, jfr. oppdragsdokumentet 2022, evt koordinator for interne 

gjestepasienter. 
- Dialog med delprosjektgruppe 4.2 bruk av spesialsykepleiere, off.godkjente sykepleiere til 

akuttavdelingen 
- Høyere beleggsprosent søndag-torsdag, lavere torsdag-lørdag, vurdere å tilpasse 

bemanningsplan 
 
Konkrete tiltak og økonomisk effekt legges frem i 5 april. 
 

Kap 4.2 bruk av spesialsykepleiere  

● Vurdere om det er hensiktsmessig å øremerke intensivsykepleiere til arbeid med  
intensivpasienter i større grad enn i dag 

● Sikre videre opplæring av  sykepleiere (uten spesialutdanning ) i de aktuelle turnusene 
med tanke på å redusere behovet for intensivsykepleiere. Per i dag ser det ut til at 
antall (ordinære) sykepleiere i turnusen ved Intensivavdelingen i har økt jevnt og trutt 
uten at vi ser et tilsvarende fall i bruk av intensivsykepleiere 

● Vurdere om flere merkantilt ansatte kan redusere behovet for intensivsykepleiere, jf. 
omtalte delutredning (slide 25). 

Status analysearbeid: 
Arbeid pågår for å synliggjøre oppgaveglidning med bakgrunn i anbefalingene fra KPMG 
 
Operasjonalisering og beregning av økonomisk effekt inkluderes i tiltaksplaner 5 april.  
 

Kap 4.3 Kostnad pr. DRG  

● Det ser ut til at behandlingen av sykdommer i åndedrettsorganene og 
sirkulasjonsorganene skiller seg negativt ut kostnadsmessig, både holdt opp mot 
landsgjennomsnittet og mot Helgelandssykehuset HF. Dette er behandling av 
tilstander som lungeemboli, lungebetennelse, KOLS, hjertesvikt, hypertensjon, angina 
og hjertearrytmier. Funnet indikerer et behov for mer detaljert analyse av disse 
pasientforløpene.  

● Fellesnevneren for disse diagnosene er at behandles ved medisinske avdelinger, som vi 
allerede har fått en indikasjon på at kan ha en noe høy senge- og pleiefaktor. Det kan 
dog  også være andre faktorer som drar opp kostander per DRG (svak koding, mange 
legeårsverk per pasientkontakt) 

Status i arbeidet 
Delprosjektgruppen arbeider med et sammenligningsgrunnlag mot Helgelandssykehuset som har 
en betydelig lavere kostnad pr. DRG.  



 
Gruppen rapporterer at de skal klare å lever innen fristen som er 5 april.   

Kap 4.4 Lønnsmidler knyttet opp mot innleie – slått sammen med 4.8 

Kap 4.5 Pasientkontakter per legeårsverk 
 

● Variasjonen i antall polikliniske kontakter per legeårsverk innen PHR på de fire 
lokasjonen kan indikere at det er rom for en viss økning i antall konsultasjoner på de 
lokasjonene med lavere aktivitet enn Hammerfest. I så måte kan et tettere samarbeid 
om ventelister muligens bidra til å redusere ventetiden for pasientene. Det tas 
forbehold om særlige tidkrevende arbeid knyttet til samisk-språklig befolkning (tolk)  

● Tilsvarende virker det til å kunne være rom for flere polikliniske pasienter per 
legeårsverk på medisinsk avdeling i Kirkenes (med forbehold om at pasientgrunnlaget 
faktisk er til stede) 

 

Status i arbeidet 
Arbeidsgruppen har: 

• Innhentet tall for å kunne sammenligne tid satt av til nyhenviste og kontroller samt tid 
satt av til de ulike undersøkelsene i på poliklinikkene. Det kan så langt se ut til at det kan 
være noe å hente på antall konsultasjoner pr dag fordi behandlerne hvis korteste 
konsultasjonstid skal benyttes. 

• Sett på hvilke støtte personalet behandler har tilstede eller tilgjengelig under 
konsultasjonene. Her kan det også se ut som det er mulig justere noe dersom vi innfører 
lik støtte til alle behandlere. 

• Arbeidsgruppen innhenter nå plantall for hver lokalisasjon for å vurdere om antall 
konsultasjoner som er planlagt pr. behandler i foretaket for å vurdere om det er mulig å 
harmonisere. 

• Innhentet tall for å sammenligne antall kontakter pr behandler i BUP/VPP (ikke fått 
tallmaterialet ennå) 

• Ser på mulighet for å styrke samarbeid mellom døgnenheten i Tana og VPP for å vurdere 
om det er mulig å redusere innleie ved fravær. 

 
Gruppen rapporterer at de skal klare å lever innen fristen som er 5 april.   

Kap 4.6 Samarbeid på tvers av klinikkene  

● Sikre oversikt over fristbruddkostnader, identifisere fagområder som er beheftet med 
de største fristbruddkostnadene og sikre kapasitets-utnyttelse på tvers av de ulike 
klinikkene for å forebygge fristbrudd 

● Beregne hvilke investeringer som er nødvendig for å øke andelen av kontroller som 
tilbys avstandsoppfølging fra lokalsykehuset 

● Tatt i betraktning de høye innleiekostnadene er det særdeles viktig å arbeide med å 
senke sykefraværet, og derved bidra til å redusere innleiebehovet  i foretaket  

● Fortsette det pågående arbeidet med kodeforbedring (vi får opplyst at opp mot 20% 
av de polikliniske kontaktene avvises for refusjon grunnet feil/mangelfull koding)  

Status i arbeidet 
Innsatsteam innleie 



Det er iverksatt et innsatsteam som skal se på hvilke innleiekontrakter som er inngått i perioden 
mars-mai 2022. Dette sees opp mot ventelister og ledig kapasitet internt i foretaket. Målet er å 
kunne avvikle avtaler hvor det finnes ubenyttet kapasitet internt før det leies inn ressurser fra 
andre foretak eller fra byrå.  
 
Innsatsteamet som i første rekke består av fagfolk fra FFS og økonomi vil gjennomføre analyser 
som gir klinikkene (denne gruppen?) grunnlag for å revurdere/vurdere innleie/ambulering. 
 
Identifisert områder med kapasitet 
Gruppen har identifisert områder internt i FINN med behandlerkapasitet, hvor det historisk sett 
har vært leid inn ressurser, både ambulering og fra firma. Det er avdekket intern kapasitet og 
rutiner for innkalling vurderes endret slik at merkantilt personell får tilgang til alle ventelister.  
 
Dette er et viktig arbeid, og her må lederne være med i arbeidet for å bidra til gode beslutninger 
om å gi pasientene et godt tilbud innenfor de frister som gjelder. 
 
Fagområder som foreløpig er gjennomgått; 
 
BUP 
Gjennom tett samarbeid er barn henvist fra Finnmark til Sami Klinihkka som har hatt kapasitet på 
behandlersiden. Det er pr. i dag 30 barn/unge fra andre opptaksområder som får sin behandling i 
Karasjok. 
 
Kolon/Gastro 
Det er etablert et sarmarbid for å gi flere pasienter med behov for Kolon/Gastro tilbud om 
behandling innen frist. I dette arbeidet ble det avdekket at ventelistene er lange pga. mangel på 
medisinske leger, men kirurgiske leger kan utføre denne undersøkelsen.  
 
Det er iverksatt en ny logistikk hvor pasienter som er henvist til medisinsk avdeling, viderehenvises 
til kirugisk avdeling da det er tilstrekkelig med ressurser innen kirurgi. På grunn av mangel på 
undersøkelsesrom i Hammerfest og scoop i Alta, lånes dette nå mellom sykehusene og flere 
pasienter får nå sin undersøkelse i Alta/Karasjok(?) 
 
Hud 
I arbeidet er det avdekket lange ventelister på hud, selv om det ikke er fristbrudd. Hudlegen i Sami 
Klinihkka ivaretar nå behandlingen av pasienter fra Vest-Finnmark. Hud er en av fagfeltene som 
egner seg godt til digitale konsultasjoner, og her satser nå hudlegen på å øke antall digitale 
konsultasjoner. 
 
Gruppen jobber nå videre med å få til gode innkallingsrutiner hvor analyseteamet bidrar aktivt inn 
med oversikter og analyser på fagområder med ledig kapasitet.  
 
Gruppen rapporterer at de skal klare å levere innen fristen som er 5 april.   
 

Kap 4.7 Elektiv Kirurgi –  

● Kirurgisk aktivitet skal som all annen sykehusaktivitet innrettes etter hva som er 
medisinskfaglig korrekt, ikke etter den til enhver tid gjeldende DRG-vekt. Det er grunn 
til å tro at DRG-vektene vil fortsette å endre seg i favør av dagkirurgi i årene som 
kommer, og at dette dette vil kunne bidra til en positiv utvikling for 
Finnmarkssykehuset på sikt. 



● Det grunn til å tro at mange pasienter ved Finnmarkssykehuset HF kan ha lang reisevei, 
og derved ha en saklig grunn til overnatte ved behandlingsstedet før eller etter kirurgi 

● Det kan være hensiktsmessig å gjøre en nærmere analyse av elektive strykninger, men 
da må datagrunnlaget forbedres først. 

Status 
UTSATT arbeid pågår i HN 
 

Kap 4.8 Handlingsplan rekruttering – inkl. kap 4.4 Lønnsmidler knyttet opp mot 
innleie 
 

● Basert på de innspill vi har fått er vårt inntrykk at pengene sitter noe løsere ved ny-
rekruttering enn ved stabilisering, altså at nyansatte får goder andre kan ha brukt 
mange år på å opparbeide. Det kan være fornuftig å vurdere om langvarige relasjoner 
bør premieres ekstra, feks gjennom en kontinuerlig stige  

● Kommunene overbyr i enkelte tilfeller foretaket hva gjelder tillegg. Foretaket bør ha 
en klar plan for hvordan dette eventuelt skal møtes  

● En enda tydeligere allokering av midler til kurs/videreutdanning og utstyr for å bygge 
fagmiljø kan være et supplement til eksisterende tiltak.  

● Vurdere om foretaket i større grad skal bruke økt fastlønn og økte spesifikke tillegg som 
virkemiddel, i tillegg til eksisterende tiltak, dersom dette kan bidra til fast og varig rekruttering.  

● Grovt estimert koster en innleietime dobbelt så mye som en “fast” time. Summene som i dag 
brukes på innleie tilsier at det er et visst handlingsrom for å endre eksisterende 
honoreringsmodeller og likevel forbedre driftsøkonomien betraktelig. 

Status i arbeidet 
Arbeidet med stabilisering og rekruttering er kommet godt i gang. Prosjektleder kom på plass i 
februar 2022. Prosjektleder har påbegynt kurs i tjenestedesign. Det er frikjøpt interne ressurser 
som arbeider med informasjonsinnhenting for å finne et godt grunnlag for rekruttering og 
stabilisering. 
 
Prosjektledelse og tjenestedesign 
Prosjektleder for stabilisering og rekruttering er ansatt 
Kursing av prosjektleder i tjenestedesign er igangsatt. 
 
Innhenting av informasjon 
Det er iverksatt arbeid for å få innspill fra ansatte og vikarer/innleide om hva som gjør at de 
ønsker/ikke ønsker å komme tilbake til Finnmarkssykehuset.  
Det gjøres en jobb for å systematisere arbeidet, slik at det gir god informasjon 
 
Honoreringsmodeller 
Som et kortsiktig tiltak er det etablert signeringsbonus for spesialsykepleiere, på 
rekrutteringssvake områder et honorar. 
 
Omdømmebygging og kampanjer 
3-årig prosjekt i samarbeid med Finnmark fotballkrets «lys mellom husan» 
Sommerkampanje film, sommervikarer  
Rekrutteringskampanje film, Gynekologer, ortoped Kirkenes 
 



Handlingsplan 
Det etableres en konkret handlingsplan når grunnlaget for handlingsplanen er på plass. 
 
Styret har vedtatt å bruke 7,0 mill. til stabilisering og rekruttering. Dette er innarbeidet i 
budsjettet.  
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