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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/727 Lill-Gunn Kivijervi  Hammerfest, 21.09.2022 
 
Saksnummer 76/2022 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomileder  
Møtedato:  28. september 2022 

Sak: Virksomhetsrapport 8/2022 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress; Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet for august 2022. 
 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2022 til etterretning. 
2. Styret er ikke fornøyd med aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern og rus slik 

den fremstår i saken. Styret ber administrerende direktør ha ekstra fokus på tiltaket 
knyttet til økt pasientkontakt, jfr. styresak 36/2022 kostnadseffektivisering 2022 
delrapport 4.6.  

3. Styret tar til orientering at det er søkt om økt driftskreditt, jfr. styrets vedtak i sak 
34/2022. 

4. Styret tar til orientering at investeringsstopp er iverksatt, og utsettelser 
gjennomføres med totalt 19 mill. i 2022. 

 
 
 
Per Angermo 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 8/2022 
  

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


  
 

Side 2 av 7 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Virksomhetsrapport 8/2022 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato:  28.09.2022  

 

1. Bakgrunn 
Denne saken er en statusrapportering til styret i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 
RHF. 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er på 
70 dager i august. Dette er en økning i forhold til forrige måned, men en reduksjon på 12 
dager sammenlignet med året før.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i VPP som er avviklet fra ventelistene er på 57 
dager i august. Dette er en reduksjon i forhold til forrige måned med 3 dager, og en 
reduksjon sammenlignet med året før på 4 dager. Avviklet ventetid i BUP øker med hhv. 
9 dager i forhold til forrige måned og 8 dager sammenlignet med året før. 
Gjennomsnittlig ventetid TSB viser en reduksjon fra forrige måned og en økning på 2 
dager sammenlignet med året før. Fristbrudd går ned til 7,8%.  
 
Oppsummert er utviklingen på ventetider er positiv sammenlignet med året før innen 
somatikk og PHV, voksne. I BUP øker ventetiden og er på 71 dager i august, noe som 
også er betydelig over målet på 35 dager.  
 
Aktivitet somatikk 
Aktivitetsutviklingen i august og pr. august viser en økning sammenlignet med året før. 
Aktiviteten ligger over plantall. Aktivitetsøkningen skjer i all hovedsak innen 
kirurgi/ortopedi og medisin på alle lokasjoner. Totalt reduseres innleie fra byrå for 
leger, men øker med over 10 mill. for sykepleiere. Totalt antall månedsverk (faste og 
variable) øker sammenlignet med året før. Det bør bemerkes at aktiviteten øker mest på 
kirurgi og ortopedi. Her øker månedsverkene (faste og variable) totalt med 4. Innleie fra 
byrå går ned med 2,8 mill.  
 

Aktivitet psykisk helsevern og rus 
I psykisk helsevern er aktiviteten under plantall med 5,1%. I VPP er aktiviteten litt over 
plantall, mens innenfor BUP og TSB er aktiviteten betydelig under plantall.  
Aktivitetsutviklingen er negativ sammenlignet med året før, og DRG-inntekten utvikler 
seg i samme retning. Vektingen er lavere slik at DRG-inntekten reduseres mer enn 
aktivitet. Innenfor avdelingene psykisk helsevern og rus øker månedsverk (over lønn) 
og innleie fra byrå øker med 6,8 mill. 
 

  

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


  
 

Side 3 av 7 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Digitale konsultasjoner (video og telefon) 
 

 
 

I august er andelen sum digitale konsultasjoner på 11,3 %. Andelen for samme periode i 

2021 var på 9,1 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 6,5 % og 23,7 % i 

august. 

Andelen hittil i år er 12,3 %, målet er 15%. Sammenlignet med året før er andelen 

digitale konsultasjoner økende. I mai 2021 stengte Hammerfest sykehus pga. covid-19, 

så den måneden er avvikende i forhold til normalen. 
 

Økonomi 
Finnmarkssykehuset HF har i august et negativt resultat på -22 mill. Målt mot 
resultatkravet på 2,0 mill. har foretaket et resultatavvik på -24 mill.  
 

 
 

Inntektene viser et positivt avvik på 14,4 mill. hittil i år, inkludert i dette ligger en ekstra 
ordinær kompensasjon for covid-19 på 13,9 mill. Aktivitetsutviklingen er positiv 

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

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

Andel digitale kons. 2022 13,7 % 12,6 % 12,0 % 11,5 % 11,7 % 12,6 % 13,2 % 11,3 % 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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innenfor somatikk, men negativ innenfor psykisk helsevern og rus. På kostnadssiden er 
det fortsatt kjøp av helsetjenester, varekostnader knyttet til aktivitet, innleid 
arbeidskraft og lønn som utgjør de store avvikene i forhold til budsjett. 

• Avviket på kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader, 
avvikene ligger i snitt på -2,7 mill. pr mnd. 

• Av overforbruket på varekostnader er 19 mill. knyttet til medikamenter. Det er i 
hovedsak sykehusene i Hammerfest og Kirkenes som har overforbruk med 
henholdsvis 9,6 mill. og 8,7 mill.  

• Innleid arbeidskraft viser et negativt avvik på 56,8 mill. Kostnaden for innleid 
arbeidskraft øker med 15,6 mill. fra året før. Overordnet er innleie av legespesialister 
stabilt sammenlignet med året før, mens innleie av intensivsykepleiere, jordmødre 
og psykologer utgjør hele økning på 15,6 mill.  

• Lønnsavviket er på -80 mill., og sammenlignet med året før øker lønnskostnadene 
med 81,4 mill. (8,9%). Månedsverkene øker sammenlignet med året før. 

 

Månedsverksutvikling 

 

Månedsverk øker i perioden og ligger også høyere enn 2021. Faste månedsverk ligger 
stabilt på rundt 1584-1597. Det er større variasjon i variable månedsverk. I juni og juli 
har variable månedsverk ligget høyt, noe som er naturlig som følge av sommervikarer. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet øker sammenlignet med årene før, med unntak av 2020 (korona-året). Pr. 
juli er sykefraværet 10,1%. 
 
Likviditet og investeringer 
Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er fortsatt kritisk. Det er søkt om 
driftskreditt på 690 mill. jfr. styrets vedtak i styresak 34/2022. 
 
Styret vedtok i styresak 65/2022 investeringsstopp, unntak er nye Hammerfest sykehus. 
Det er gjort en vurdering av unntak på øvrige investeringer hvor unntakene er at 
nødvendige investeringer knyttet til brannsikkerhet, pasientsikkerhet og brekkasjer skal 
gjennomføres; 

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

Variable mnd-verk 2022 220 226 222 218 235 263 332 309

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596 1 593 1 586 1 597 1 589 1 590 1 581

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

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

Månedsverk 2021 1 757 1 782 1 767 1 798 1 781 1 825 1 904 1 891 1 844 1 833 1 866 1 808
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Medisinteknisk utstyr  
Gjennomføres  6,4 mill. 
Utsettes   8,7 mill. 
 
Bygg 
Gjennomføres   6,6 mill.  
Utsettes  10,3 mill. 
 
Tiltak- og tiltaksgjennomføring  
Totalt har FIN risikojusterte tiltak for 136,8 mill. i 2022 inkl. nye tiltak. Pr august er det 

realisert tiltak for 42,8 mill., som utgjør 31,3% av risikojusterte tiltak.  

 

I styresak 65/2022 (august) vedtok styret innleie-, innkjøps- og reisestopp. Styret ga 

administrerende direktør fullmakt til å beslutte unntak fra dette. Unntak er besluttet, og 

hver morgen gjennomføres møter mellom klinikksjefer for å behandle søknader knyttet 

til reiser, kurs og innkjøp som det er tvil om. 

 
Strakstiltak innleiekostnader 
Innleiekostnader ligger betydelig over samme periode 2021, men viser en liten nedgang 
etter implementering av strakstiltak (1 kvartal). Det er likevel en økning i innleie fra juni 
og juli. 

 
 
 

Innkjøps- og reisestopp 
Reise- og innkjøpsstopp er også et strakstiltak, men her er ikke effekten så tydelig når 
man måler det opp mot første kvartal, selv om vi ser at reisekostnadene er redusert fra 
juli. Dette kan imidlertid forklares med ferieavvikling og mindre reiser. 
 

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


  
 

Side 6 av 7 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

 
 

2. Risikovurdering 
Denne saken har ingen risiko.  

3. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Finnmarkssykehuset HF er sitt ansvar bevisst for spesialisthelsetjenestetilbudet til den 
samiske pasient. Finnmarkssykehuset HF skal balansere likhet mellom klinikkene, men 
samtidig ivareta ansvaret for det nasjonale oppdraget for samiske 
spesialisthelsetjenester Finnmarkssykehuset HF er tillagt. Det samiske 
kompetansemiljøet og tilbudet til den samiske pasienten er sårbar, og foretaket må sikre 
stabilitet og rekruttering til Sámi klinihkka. Som prinsipp skal nasjonalt team prioriteres 
og pasientene skal få den behandlingen de skal ha, uansett hvor de befinner seg. Den 
reviderte utviklingsplanen stadfester viktigheten av at Sámi klinihkka videreutvikler 
kliniske tjenester, fremmer og driver forskning og utviklingsarbeid. 

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

5. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 19. september 2022, og 
behandlet i FAMU samme dag. 
 
Det fremkom spørsmål i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har ikke blitt endret 
som følge av disse.  
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6. Direktørens vurdering 
Den økonomiske utviklingen generelt for foretaket er bekymringsfull og den effekt 
tiltakene nå påfører organisasjonen. Å snu den negative trenden er krevende. Mye tid 
går med til å gjøre vanskelige, men kloke vurderinger i et forsøk på å ikke sette foretaket 
tilbake med hensyn til ressurstilgang, kompetanse og senere omstillingskraft.  
 
Utviklingen med hensyn til aktiviteten i psykisk helsevern og rus er spesielt 
bekymringsfull. I tallgrunnlaget fremstår det som om utviklingen knyttet til aktivitet er 
negativ, men det er en økning i både årsverk og innleie fra byrå. Delrapport 4.5 i 
styresak 36/2022 følges særlig opp.  
 
Det er et høyt trykk på den økonomiske situasjonen og iverksettelse og 
operasjonalisering av vedtatte økonomiske tiltak. Det er for tidlig å si om strakstiltakene 
har hatt effekt, men det gjøres en omfattende jobb med å behandle søknader. Alle reiser 
og innkjøp vurderes strengt, og det gjøres en god jobb i alle ledd i organisasjonen. Alle 
planlagte investeringer er gjennomgått, og investeringsplaner på totalt 19 mill. er utsatt. 
Det er iverksatt et arbeid med å se på stabstillinger i foretaket. Inntil dette arbeidet er 
utredet, besluttes det å ikke ansette i vakante stillinger som kommer. Dette gjelder ut 
året. Eventuelle unntak besluttes av administrerende direktør.  
 
 
 

Vedlegg: 
1. Virksomhetsrapport 8/2022  
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Oppsummering av utvikling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager 70 7 -12

Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager 57 -3 -4

Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager 71 9 8

Ventetid TSB/Rus < 30 dager 43 -18 2

Fristbrudd skal være 0 7,8 % -1,6 % -10,7 %

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

innen 2021)
81,6 % -0,7 % -0,7 %

Aktivitet Resultat  Avvik i fht plan  Endring fra i fjor 

Somatikk

august 2022 7 874                               426                                 946                             

Hittil  i  år 64 525                             2 019                             4 244                          

PHR

august 2022 2 547                               -695                               14                               

Hittil  i  år 25 784                             -1 394                            -526                            

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

Endring resultat fra 

samme mnd. i fjor

august 2022 -22,1 -24,1 -12,3

Hittil  i  år -149,4 -165,4 -87,0

Tiltak  2022 Risikojustert Realisert hittil i år

TNOK 186 605                           136 818                         42 838                       

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo Endring sist mnd.

august 2022 TNOK 370 000                           59 947                           27 912                       

Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis) jul. 2022 HiÅ HiF

Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021) 10,1 % 10,4 % 9,6 %

Årsverk august 2022 HiÅ HiF

Årsverk, både fast og variabel (snitt hittil  i  år) 1 890                               1 843                             1 813                          

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

Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %) 63,2 % 67,2 % 63,7 %

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

Ventetid 
Nasjonale måltall for avviklet ventetid i 2022:  

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

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

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

 
Ventetider avviklet og fortsatt ventende somatikk 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er på 71 
dager i august. Det er en økning på 8 dager fra forrige måned og en reduksjon på 8 dager 
sammenlignet med samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 70 dager i august. Det er en 
reduksjon på 3 dager i fht forrige måned, og en reduksjon på 13 dager målt mot samme 
periode i 2021.  

 

Ventetider avviklet og fortsatt ventende psykisk helsevern voksne 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i VPP som er avviklet fra ventelistene er på 57 dager i 
august. Det er en reduksjon på 3 dager fra forrige måned. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 58 dager i august. Det er en 
reduksjon på 2 dager i fht forrige måned, og en reduksjon på 3 dager målt mot samme periode 
i 2021. 

Ventetider avviklet og fortsatt ventende psykisk helsevern barn- og unge 
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Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i BUP som er avviklet fra ventelistene er på 71 dager i 
august. Det er en økning på 9 dager i fht forrige måned og en økning på 8 dager sammenlignet 
med samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 50 dager i august. Det er en 
økning på 2 dager i fht forrige måned, og en økning på 12 dager målt mot samme periode i 
2021. 

 

Ventetider avviklet og fortsatt ventende TSB/Rus 

 
Kilde: HN LIS (DIPS) 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i TSB som er avviklet fra ventelistene er på 43 dager i 
august. Det er en reduksjon på 22 dager i fht forrige måned og en økning på 2 dager 
sammenlignet med samme periode i 2021. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 32 dager i august. Det er 
identisk med forrige måned, og en økning på 9 dager målt mot samme periode i 2021. 

 
Fristbrudd 

Nasjonalt er målet 0 fristbrudd. Finnmarkssykehuset HF måles på andelen pasienter som 
starter sin behandling for sent i forhold til tidsfristen innenfor rapportmåneden.  

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Andel avviklede fristbrudd i august utgjør 7,8 %. Det er en reduksjon fra forrige måned.  

Antall fristbrudd som fortsatt venter: 125 (98 somatikk, 27 psykiatri) 

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 107 (84 somatikk, 23 psykiatri) 
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Kilde: HN LIS 

Pr august er det fortsatt 1 fristbruddpasient under behandling i psykiatrien tidligere sendt 
HELFO. Pasienten er i behandling hos Ressursklinikken. 
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet pr. måned med nivået for 
samme perioder i fjor.  

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

Aktivitetsutvikling somatikk – antall episoder/pasientkontakter 
Antall episoder/pasientkontakter i Finnmarkssykehuset ligger 3,2 % over plantall for 2022 og 
7 % høyere i fht 2021. 

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

 

 
Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

 

Aktivitetsutvikling somatikk – ISF poeng 
ISF-poeng ligger 1,6 % over plantall og 9,1 % høyere en samme periode i 2021. 

 



8 

 

 
Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

Aktivitetsutvikling pysisk helsevern og rus – antall 
episoder/pasientkontakter 
Innen psysisk helsevern og rus er aktiviteten 5,1 % under plan, og 2 % under samme periode i 
2021. 

 

 
Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

 

Aktivitetsutvikling psysisk helsevern og rus – ISF poeng 
ISF-poeng innen psysisk helsevern og rus ligger 7,5 % under plan og 6,6% under samme 
periode i 2021. 
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Kilde: HN LIS/Nimes. 

 

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

I august er andelen sum digitale konsultasjoner på 11,3 %. Andelen for samme periode i 2021 
var på 9,1 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 6,5 % og 23,7 % i august. 

Andelen hittil i år er 12,3 %. 

 

 
Kilde: HN LIS 

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

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

Andel digitale kons. 2022 13,7 % 12,6 % 12,0 % 11,5 % 11,7 % 12,6 % 13,2 % 11,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

 
Kilde: HN LIS 

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har i august et resultat på -22 mill. Hittil i år er resultatet -149,4 mill, 
som gir et negativt avvik mot budsjett på -165,4 mill. 

 

• Inntektene viser et positivt avvik på 14,4 mill hittil i år. I fht ISF inntektene har aktiviteten vært 
lavere enn plantallene for august, så det positive avviket er redusert noe siste periode. Hammerfest 
sykehus lå i august over plantall, mens de øvrige klinikkene ligger under plan. Hittil i år ligger også 
Klinikk Alta over plan. Andre inntekter viser et positivt avvik på 13,9 mill, dette er i hovedsak 
ekstraordinære tilskudd fra Helse Nord bl.a. kompensasjon for redusert aktivitet grunnet korona. 

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

o Avviket på kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader, avvikene 
ligger i snitt på -2,7 mill pr mnd. 

o Av overforbruket på varekostnader er 19 mill knyttet til medikamenter. Det er i hovedsak 
sykehusene i Hammerfest og Kirkenes som har overforbruk med henholdsvis 9,6 mill og 8,7 
mill.  

o Innleid arbeidskraft viser et negativt avvik på 56,8 mill hittil i år, siste periode er økt i fht juli 
med ca 3 mill. Hammerfest sykehus hadde innleie på 5,6 mill i august, og 34,5 mill hittil i år. 
VPP, Intensiv, medisinske leger og radiologer er de største forbrukerne av innleie på 
Hammefest sykehus.  

o Lønnsavviket er nå på -80 mill. Det er et positivt avvik på fastlønn på ca 24 mill, mens de 
negative avvikene ligger på vikarer ved sykdom -10 mill og andre vikarer -13 mill. Faste 
tillegg, utvidet tjenestetid leger og utrykning på vakt gir et avvik på -27 mill. Overtid, 
ekstrahjelp og engasjement viser et avvik på -41 mill.  
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Resultat for klinikkene 

 
 

Årsak til avvik i hovedtrekk: 

Der det ikke er vesentlige avvik kommenteres det ikke. 

Pasientreiser – positivt avvik 3,1 mill hittil i år 

• Syketransport +2,3 mill. 

• Pasientreiser hadde det første halve året ett positivt avvik, men har de to siste månedene hatt negativt 
avvik. Dersom denne trenden forsetter er prognosen for året balanse i fht budsjett.  

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 67,8 mill hittil i år 

• ISF inntekter +5,8 mill. 

• Medikamenter -5,7 mill. 

• Innleid arbeidskraft fra firma -34,5 mill. 

• Faste lønnskostnader, inkl vikarer -17 mill. 

• Overtid og ekstrahjelp -15,5 mill. 

• Reisekostnader -2,4 mill. 

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 49,9 mill hittil i år 

• ISF inntekter -4,3 mill.  

• Egenandelsinntekter -1,7 mill. 

• Medikamenter -6,2 mill.  

• Innleid arbeidskraft fra firma -9,1 mill. 

• Faste lønnskostnader, inkl vikarer -13,7 mill. 

• Overtid og ekstrahjelp -8,9 mill. 

• Reisekostnader 1,7 mill. 

Klinikk Alta – negativt avvik 22,4 mill hittil i år 

• ISF inntekter +2,4 mill. 

• Medikamenter -1,1 mill. 

• Innleid arbeidskraft fra firma -10,4 mill. 

• Faste lønnskostnader, inkl vikarer -8,9 mill. 

• Overtid og ekstrahjelp -3,3 mill. 

Prehospitale tjenester – negativt avvik 14,6 mill hittil i år 

• Medikamenter og andre medisinske forbruksvarer -0,8 mill. 

• Faste lønnskostnader, inkl vikarer -6,3 mill. 
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• Overtid og ekstrahjelp -10,4 mill. 

• Refusjoner +7,9 mill. 

• Reisekostnader -0,8 mill. 

• Bildrift -1,7 mill. 

Service, drift og eiendom – negativt avvik 2,8 mill hittil i år 

• Varekostnader -3,6 mill., behandlingshjelpemidler og surstoff. 

• Lønnskostnader -1,3. 

• Andre driftskostnader +1,8 mill. 

 

Gjennomføring av tiltak  
Den økonomiske situasjonen i foretaket er kritisk og styret har besluttet at det skal 
iverksettes nye kostnadseffektiviserende tiltak. 
Strakstiltak jfr. styrevedtak 34/2022     48,5 mill. 
Øvrige kostnadseffektiviseringstiltak jfr. styrevedtak 36/2022  14,3 mill. 
 
Totalt har FIN risikojusterte tiltak for 136,8 mill i 2022 inkl. nye tiltak. Pr august er det 
realisert tiltak for 42,8 mill, som utgjør 31,3% av risikojusterte tiltak.  
 
Innleie fra firma er et av strakstiltakene og er en av de store kostnadsdriverne. Denne viser en 
liten økning i august sett mot juli. Totalt er imidlertid kostnadene redusert noe i forhold til 
1.kvartal i 2022.  Reise,- og innkjøpsstopp er også et strakstiltak, men her er ikke effekten så 
tydelig, selv om vi ser at reisekostnadene er redusert fra juli.  
 

 
 

 
 

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Sann-

synlighet

Justert 

Budsjett 

2022

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 100 % 73 727      88 740      20 940      23,6 %

2 - Lav sannsynlighet 80 % 55 103      19 723      16 091      81,6 %

3 - Middels sannsynlighet 50 % 44 205      22 045      4 282         19,4 %

4 - Høy sannsynlighet 20 % 13 570      6 310        1 525         24,2 %

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

Sum Finnmarkssykehuset HF 186 605    136 818    42 838      31,3 %
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Prognose 

 

Prognosen er ikke endret i fht resultat siste periode og viser samme resultat som ble 
rapportert pr juli.   

Likviditet og investeringer 

Likviditet og likviditetsprognose 

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

 

Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er fortsatt kritisk. Søknad om økning av 
kassakreditt er sendt, avventer tilbakemelding fra Helse Nord.  

 
Investeringer 

 
 

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

Inv. ramme 

tidligere år 

(opprinnelig)

Investert 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

Inv. ramme 

i år

Inv. ramme 

totalt

Investeringer 

hittil i år

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

Klinikk Alta 453 500                  453 836                  336-                     336-               239                        

Kirkenes nye sykehus 1 773 000               1 758 852               14 148               14 148          4 061                     

Hammerfest nye sykehus 1 033 000               831 272                  201 728             600 000       801 728       450 438                

Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes 29 900               25 000          54 900          1 742                     

MTU, ambulanser, rehab m.m. 14-                       28 000          27 986          3 531                     

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

Til styrets disp (sum) 3 346 500               235 384             660 000       895 384       466 827                
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Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill, det er overførte rammer fra tidligere år på 
235,4 mill. Pr august utgjør investeringene 467 mill. 
 

Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 
NB: Tabellen under har sitt startpunkt på 1 200 månedsverk. 

 
Kilde: HN LIS/PAGA. Brutto månedsverk består av fast lønn, variabel lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie 
utenom lønnssystemet. 

Brutto månedsverk er 110 over plantall i august og 1 under samme periode i 2021.  

I tillegg til faste og variable månedsverk via lønn leier foretaket personell fra vikarbyrå. 
Forutsetninger; innleie leger koster i snitt 90.000 i uken, sykepleiere 50.000 og annet 
helsepersonell 75.000.  

Under disse forutsetningene ser vi at antall månedsverk i august øker med ca. 38 månedsverk 
og hittil i år 264 månedsverk innleie fra byrå. Sammenligner vi mot 2019 under samme 
forutsetninger var antall månedsverk innleid ca. 140.  

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

 

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

Variable mnd-verk 2022 220 226 222 218 235 263 332 309

Faste mnd-verk 2022 1 584 1 596 1 593 1 586 1 597 1 589 1 590 1 581

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

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

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

 1 200

 1 300

 1 400

 1 500

 1 600

 1 700

 1 800

 1 900

 2 000 Bemanning - månedsverkutvikling

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

Innleie av leger fra firma 41 094 592      90 000           457                                 4,33                  105                 

Innleie av sykepleiere fra firma 20 605 535      50 000           412                                 4,33                  95                   

Innleie annet helsepersonell 20 442 132      75 000           273                                 4,33                  63                   

82 142 259      1 141                              264                 
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Sykefravær 

 
Kilde: HN LIS (PAGA) 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF.  
I juli 2022 var sum sykefravær 10,1 %, som er 2,6 prosentpoeng over måltall på 7,5 %.  
Vi ser at korttidsfraværet er redusert, mens langtidsfraværet har en økende utvikling. 
 

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven – 
tertialrapportering 

 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der 
klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på 
arbeidstidsplanlegging. Ved behov skal det søkes om dispensasjoner fra tillitsvalgte, og 
registrere disse i GAT.  
 
Antallet AML-brudd de første tre månedene av 2022 er på samme nivå som slutten av 2021. 
Et høyt sykefravær på starten av 2022, kombinert med høyt smittetrykk av covid-19 i 
samfunnet, er de viktigste årsakene til fortsatt høyt antall AML-brudd i starten av året. Antall 
brudd fikk betydelig ned i april, og har holdt seg på samme nivå som fjoråret etter det. Juli ble 

3,0 %

6,1 % 5,5 %
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et unntak med en topp. Dette har sammenheng med ferieavvikling. Tilgangen til vikarer, 
inkludert konsekvens av flystreik, medvirker til toppen. Sykefraværet var også ett 
prosentpoeng høyere enn juli i 2021.  
 
Bemanningsrådgiver har jobbet tett med klinikkene siden oppstart høsten 2022. Legeplaner 
forventes å være på plass i GAT i god tid før utgangen av 2022. Det jobbes tett med Helse Nord 
IKT for å få på plass integrasjon mellom GAT og Dips.  
  
De fleste bruddene i 2022 er knyttet til sykdom, mangel på nødvendig kompetanse og korona.  
 

Bruddårsak Antall av Bruddårsak 

Aktivitetsforandring 659 

Annet 638 

Bytte av vakt 303 

Korona 1221 

Ledig/vakant stilling i plan 754 

Mangel på nødvendig kompetanse 1648 

Møter 25 

Opplæring 76 

Prosjekt 69 

Sykdom 2108 

Utrykning 58 

Vurdert som systemfeil 18 

 

 

Prosjekt stabilisering og rekruttering 
Prosjektet har i siste del av august hatt samarbeidsmøter med PwC AS som ferdigstiller 
innsikter og rapport fra kartlegging av erfaringer og innspill fra ansatte i foretaket. Rapporten 
forventes levert i starten av september. Deretter vil det arbeides videre med dette som 
grunnlag for tiltaksplan.  

Finnmarkssykehuset deltok i uke 34 i samarbeidsprosjektet «Lys mellom husan» i 
kommunene Porsanger, Lebesby og Tana. Prosjektet var representert med prosjektleder i 
samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og ved prehospital ambulansetjeneste lokalt. Det 
fremkom gode tilbakemeldinger både i forhold til opplegg og informasjon gitt ved skolebesøk 
på 10. trinn og ved stand på torg. «Lys mellom husan» planlegger arrangement i flere 
kommuner fremover.   

Bemanning 2022 sammenlignet med 2019 
Alle foretakene i Helse Nord har fått en bestilling i oppdragsdokument om å redusere antall 
årsverk til 2019 nivå. 
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Finnmarkssykehuset ligger pr. august 84,3 årsverk over budsjett. Til sammenligning var 
avviket 78,2 pr. juli. 

 

 

 
  

Totalt FIN pr. august for årene 2019 2022

Endring 2019-

2022 Budsjett 2022

Avvik fra 

budsjett

Faste årsverk 1 448,9       1 585,7       136,8                  1 629,0             43,3              

Omregnet variable årsverk 214,5          253,0          38,5                    149,7                 103,3-            

Omregnet årsverk innleie 15,8            34,5            18,7                    10,1                   24,4-              

Totalt årsverk 1 679,2       1 873,1       193,9                  1 788,8             84,3-              
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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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