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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2021/960 Lill-Gunn Kivijervi  Hammerfest, 09.12.2022 
 
Saksnummer 97/2022 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 
Møtedato:  14. desember 2022 

Sak: Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og 
føringer inkludert investeringsbudsjett 2023 
 
Styret inviteres til å fatte vedtak om budsjett 2023 med premisser for drift og investering. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Budsjett 2023 rammer og føringer inkludert 

investeringsbudsjett 2023 (evt. med endringer/innspill som kommer i møtet). 
2. Styret fastsetter budsjett 2023 i tråd med tabell nr. 22 Budsjett Finnmarkssykehuset 

HF 2023, og vedtar budsjett med en uløst omstilling på 111,5 mill. som vil 
fremkomme som månedlige budsjettavvik i 2023. 
 

 
 
 
 
 
 

Finnmarkssykehuset HF Resultat 2021

Vedtatt budsjett 

2022 Prognose 2022 Budsjett 2023 Endring 2022-2023

Basisramme -1 756 593 000        -1 786 070 000         -1 800 965 000   -1 999 470 000   -213 400 000              

ISF inntekter -437 873 739           -467 757 759            -471 005 513      -408 440 964       59 316 795                  

Gjestepasientinntekter -9 208 691                -9 779 773                 -9 935 911           -7 445 185           2 334 588                    

Øvrige driftsinntekter -258 485 622           -166 665 590            -214 914 576      -181 741 815       -15 076 225                

Sum driftsinntekter -2 462 161 051        -2 430 273 122         -2 496 821 000   -2 597 097 964   -166 824 842              

Kjøp av helsetjenester 158 775 879             137 337 698              169 739 854        146 804 594        9 466 896                    

Varekostnader knyttet til aktivitet 217 110 157             174 838 866              227 376 366        193 333 620        18 494 754                  

Innleid arbeidskraft 113 105 788             6 730 693                   116 039 780        6 932 613             201 920                       

Lønnskostnader 1 438 159 256         1 436 835 131           1 539 637 924    1 521 108 340     84 273 209                  

Avskrivninger og nedskrivninger 129 213 940             128 940 043              131 383 678        131 958 561        3 018 518                    

Andre driftskostnader 465 870 823             491 060 126              487 044 813        535 513 670        44 453 544                  

Sum driftskostnader 2 522 235 843         2 375 742 556           2 671 222 415    2 535 651 398     159 908 841               

Driftsresultat 60 074 792               -54 530 565               174 401 415        -61 446 566         -6 916 001                  

Finansresultat 27 473 985               30 530 566                34 290 585          37 446 566           6 916 000                    

Ordinært resultat 87 548 776               -24 000 000               208 692 000        -24 000 000         -1                                  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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3. Styret ber om at det jobbes videre med den økonomiske utfordringa i prosessen med 

arbeidstittel Finnmarkssykehuset 2.0. Styret er klar over at dette omstillingsarbeidet 
kan få innvirkning på tilbudet og de helsetjenestene som ytes. Styret forutsetter 
derfor at tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet. 
 

4. Styret er klar over at det budsjetteres med et likviditetsunderskudd på 82 mill., men 
det ligger en føring i Statsbudsjettet at likviditeten i foretakene skal styrkes.  Med 
usikkerheten knyttet til driftsresultat og likviditet ber styret administrerende 
direktør ha ekstra fokus på likviditetsoppfølgingen pr. måned og styre 
investeringene slik at driftskredittgrensen ikke overskrides. Styret beslutter at 
gjennomføring av investeringer i 2023 strammes inn, og prioriteres i henhold til 
oppsettet under, totalt 73,1 mill. i 2023. 
 

 
 
 
Per Angermo 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg Budsjett 2023 rammer og føringer inkl. investeringsbudsjett 2023 
2. Budsjett 2023 rammer og føringer inkl. investeringsplan 2023 
  

Investeringer 2023

Restramme 

2022 Ramme 2023

Prioritering 

investering 

2023

KLP (4 000)          9 000           7 000          

Ambulanser (4 100)          8 000           3 900          

MTU (inkludert 2 mill. i brekkasje) 8 700           12 000         12 000        

Bygningsmessige utbedringer 10 300         8 000           13 300        

Oppgradering ambulansestasjoner -              3 000           1 000          

Kirkenes oppgadering 5 800           5 800          

Avsetning til nyamb.stasjon i Hammerfest 6 000           3 000           -             

Avsetning til større investeringer, røntgen, CT, MR -              2 000           -             

Utvikling av tjenestetilbud i Alta 15 000         -              7 500          

Helikopterlandingsplass k.nes -              -              

Helikopterlandingsplass h-fest 22 600         72 000         22 600        

Sum 60 300         117 000       73 100        

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sak: Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og 
føringer inkludert investeringsbudsjett 2023  
  
Saksbehandler:   Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 
Møtedato:  14. desember 2022 

 

1. Bakgrunn 
Styret inviteres i denne saken til å fatte vedtak om budsjett 2023 med premisser for drift 
og investeringer.  
 
Premissene for budsjettarbeidet er lagt av Helse Nord RHF gjennom styresakene  
81/2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl rullering av investeringsplan 2023-
2030 og styresak 139/2022 Budsjett 2023 Foretaksgruppen - rammer og føringer. Dette 
er grunnlag for budsjett 2023 som legges frem i denne saken.  
 
Vedlegget «Budsjett 2023 rammer og føringer inkl. investeringsbudsjett 2023» gir 
nærmere redegjørelse for grunnlag og vurderinger for saken. 

2. Saksvurdering 
Finnmarkssykehuset HF har en betydelig økonomisk utfordring, med en inngangsfart til 
2023 på omlag -230 mill. Den økonomiske situasjonen har forverret seg betydelig etter 
2020, og det er en betydelig økning i antall månedsverk, hvor både faste, variable og 
innleide månedsverk har økt betydelig. I 2022 er det vedtatt større og betydelige grep 
hvor antall senger, bemanningsfaktor og jobbglidning forventes å gi positiv effekt på 
innleide og variable månedsverk. I tillegg foreligger det planer for å ta ned stillinger uten 
finansiering. Til tross for dette legges det opp til økt aktivitet både i Psykisk helsevern og 
i somatikken. Tiltaksplanene er risikovurdert til 120,6 mill.  
 
Med en inngangsfart på -230 mill. og tiltak med økonomisk effekt på 120,6 mill. går 
Finnmarkssykehuset HF inn i 2023 med en uløst omstillingsutfordring på 111,4 mill.    
 

Omstillingsutfordring 2023 
Finnmarkssykehuset HF sin beregnede omstillingsutfordring for 2023 før tiltak er 
estimert til om lag 232,5 mill. kr. Friske midler er tilført med 23,6 mill. Netto effekt av 
prioriteringen av disse er 2,1 mill., og skyldes en kombinasjon av at vedtatt 
kostnadsøkning kommer inn med full effekt i 2023, herunder; 
 

✓ Rekruttering og stabilisering 
✓ Leie arealer i Kirkenes 

 
I tillegg er det lagt inn økte kostnader til; 
 

✓ Serviceavtale CT/MR Alta 
✓ Økte IKT kostnader  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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✓ Dialysesatelitt Kautokeino  
✓ Økte rentekostnader  

 
 
Omstillingsutfordring 2023 vises i tabellen under. 
 

OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner)  

    

Prognose i år (avvik fra budsjett):  -230,0 

    

Engangseffekter i år:    

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0 

Nedskrivning eiendeler 0,0 

    

Endring resultatkrav: 0,0 

    

Endring inntekter:    

Økte frie inntekter  23,6 

Økte renteinntekter bedre likviditet    

    

Endring kostnader:    

Reduserte avskrivninger åpningsbalanse    

Økte avskrivninger nyinvesteringer   

    

Egne prioriteringer:  -25,7 

Sum brutto omstillingsutfordring  -232,1 

  
Identifiserte tiltak (risikovektet):     

Overheng iverksatte tiltak:   

Sum netto omstillingsutfordring -232,1 

    

Identifiserte nye tiltak:   120,6 

  
Uløst omstillingsutfordring -111,5 

 

 
Brutto omstillingsutfordring 2023 før tiltak er 232,1 mill. kroner. Med tiltaksplaner 
120,6 mill. er uløst omstilling 111,5 mill. inn i 2023. Dette betyr at Finnmarkssykehuset 
HF i 2023 vil drive med et negativ avvik på 111,5 mill. Tiltaksplanene er iverksatt og skal 
gi økonomisk effekt fra starten av 2023. Dette bør tilsi at foretaket på overordnet nivå 
vil gå med et negativt avvik på 9,3 hver måned i 2023, noe som er en forbedring på 10,7 
mill.  fra et gjennomsnitt på 20 mill. i perioden jan-august 2022. 
 
Tiltaksplan - risikovurdering 
Gjennom 2022 er det identifisert tiltak med en økonomisk effekt på 120,6 mill. Planene 
er risikovurdert og tiltak er justert ned slik at effekten som ligger inne er for tiltak som 
er usannsynlig ikke blir gjennomført etter planen.  Når tiltak gjennomføres vurderes det 
slik at tiltak gir effekt som beregnet. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Risikovektet plan for omstilling (mill kr)  
Budsjett 
2023 

Brutto omstillingsutfordring: -232,1 

    

Forventet effekt av omstilling 
Effekt før 
risikojustering 

Vekting- 
forutsatt 
effekt 

Effekt etter 
risikojustering 

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 120,6 100 % 120,6 

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan   80 % 0,0 

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan   50 % 0,0 

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan   20 % 0,0 

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år   0 % 0,0 

Forventet effekt 120,6   120,6 

    
Uløst omstillingsutfordring:  -111,5 

 

Med utgangspunkt i brutto omstillingsutfordring på -232,1 mill. kr gjenstår det pr 
desember om lag 111,5 mill. kr i restutfordring forutsatt realisering av de fremlagte 
tiltaksplanene. Det er iverksatt et arbeid med å vurdere ytterligere 
foretaksovergripende tiltak i en tiltakspakke 2 og 3 for 2023 
 
Tiltakspakke 1- 2023 
Hovedstrategien i budsjettopplegget har vært å videreføre arbeidet med langsiktige 

tiltak/løsningsstrategier. Tiltakspakke 1-2023 er beregnet til 120,6 mill.  Tiltakene er 

videreførte tiltak som er vedtatt i 2021 og 2022. Disse er gjennomgått, operasjonalisert, 

risikovurdert og forsterket med avbøtende aktiviteter for å redusere risikoen.  

✓ Aktivitetsøkning  

Skal oppnås gjennom å benytte behandlerressurser riktig og på tvers av foretaket. 

Herunder lederstyrte timebøker, fulle timebøker, jobbglidning og sykepleierpoliklinikk.  

  

✓ Bemanningsreduksjon 

Reduksjon i variable månedsverk og innleie skal oppnås ved høyere nærvær, 

bemanningsplaner, jobbglidning, rekruttering og stabilisering, økt nærvær og sikre at 

alle stillinger er budsjettert. 

  

✓ Øvrige kostnadsreduserende tiltak 

Energieffektivisering, riktig bruk av medikamenter, avtalelojalitet 

 

Tiltakspakke 2-2023 foretaksovergripende tiltak 

Finnmarkssykehuset jobber nå med ytterligere omstillingstiltak for et budsjett i balanse. 

Tiltakene er foretaksovergripende og det som prioriteres på kort sikt er; 

 

✓ Effektiv bruk av spesialister på tvers 
Tiltak knyttet til delrapport 4.6 Effektiv bruk av spesialister på tvers pågår. 

Økonomisk effekt av tiltaket vil styrket tiltak om økt akvitet i tiltaksplanen. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tiltaksplanen vil oppdateres med aktiviteter etterhvert som det foreligger 

beslutninger om konkrete tiltak og operasjonalisering av disse.  

 

✓ Effektiv bruk av operasjonskapasitet  
Helse Nord RHF har gjennomført en analyse av operasjonskapasiteten i Nord. Dette 

arbeidet legges til grunn for å arbeid videre med effektiv bruk av kapasiteten. 

Finnmarkssykehuset HF kan imidlertid ikke belage seg på at operatører og 

anestesiteam skal komme fra andre foretak, der er derfor iverksatt et arbeid for å se 

på utnyttelse av kapasiteten i form av både ressurser og utstyr internt i Finnmark. 

 

✓ Effektiv bruk av radiologikapasitet 
Helse Nord RHF har gjennomført en analyse av radiologikapasiteten i Nord. Dette 

arbeidet legges til grunn for å arbeid videre med effektiv bruk av kapasiteten. Det er 

iverksatt et arbeid for å se på utnyttelse av kapasiteten i form av både ressurser og 

utstyr internt i Finnmark. 

 

✓ Spesialister i Geriatri har vært vanskelig å rekruttere i Finnmark. Pr i dag har Sami 

Klinihkka ressurser til å etablere geriatrisk team, men har ikke klart å bemanne 

teamet. Det er et mål å etablere et samarbeid på tvers for å kunne benytte ressursene 

slik at foretaket kan tilby behandling og bistand til flere. 

 

✓ Effektiv bruk av stabsstillinger  
Arbeidet med å se på stabsstillinger er godt i gang. Det er gjort en sammenligning 

med Helgelandssykehuset som viser at FIN bruker 9 flere stillinger enn Helgeland. 

Noe av forklaringen ligger i ulik organisering ved at Helgeland har samlet alle 

stabsressuser i sentral stab, mens Finnmarkssykehuset har desentralisert 

stabsressursene. Arbeidet har blitt stilt i bero mens arbeidet med operasjonalisering 

av tiltak har pågått. 

 

Det er et mål at en arbeidsgruppe skal levere et forslag til effektivisering av 

stabsressurser på tvers primo 2023.  

 

✓ Innstrammet fullmaktsdelegasjon 
Finnmarkssykehuset HF har fått i oppdrag fra Helse Nord å vurdere fullmaktene. 

Fullmaktstruktur og begrensning av fullmakter skal behandles av foretaksledelsen i 

begynnelsen av desember. Forslaget som foreligger innebærer begrensning av 

fullmakt innenfor områdene: 

 

o Beløpsgrenser  
o Fullmakt til å tilby lønn utenfor tariff 
o Fullmakt til bestilling utenfor rammeavtale 

 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tiltakspakke 3-2023 Finnmarkssykehuset 2.0 

En analyse viser at Finnmarkssykehuset i perioden 2010-2016 har hatt en 

resultatutvikling med et resultatavvik på under 10 mill. I perioden 2017-2018 var 

resultatavviket hhv. -20 og -42 mill. Fra 2019 til 2022 (pr. oktober) har resultatavviket 

økt fra -79 mill. til -193 mill.  

 

 
Figur 5: utvikling i resultat- og resultatavvik i perioden 2010-pr. oktober 2022 

 

Siden 2019 har Finnmarkssykehuset HF hatt et effektiviseringskrav knyttet til drift, 

samtidig som foretaket har blitt styrket med midler til nye tilbud. Kostnadene har 

imidlertid økt betydelig og mer enn budsjettene er styrket. Den store endringen kom i 

2021 hvor avviket for første gang på 10 år var i overkant av -111 mill. Noe skyldes 

endring i drift og beredskap forårsaket av covid-19, men det meste kommer som følge av 

økte stillinger samtidig med store rekrutteringsutfordringer både på legesiden og 

spesialsykepleiere. Utover at tiltak i tiltakspakke 1 og 2 vil gi effekt i dagens driftsform 

vil foretaket fortsatt ha en uløst omstillingsutfordring på mellom 100-115 mill.  

 

Det er derfor iverksatt et omstillingsarbeid som vil pågå i 2023. Arbeidet er så vidt 

startet og det vil settes ned en prosjektgruppe som får et tydelig mandat med å utforme 

Finnmarkssykehuset 2.0 innenfor den økonomiske og ressursmessige rammen foretaket 

har. 

 

Historisk resultatutvikling viser at det er sannsynlig at den store driftsendringen og 

omstillingsutfordringen har kommet under pandemien, og at det er mulig og nødvendig 

med en omstilling for å ta driften til 2019-nivå. 

 
Likviditet 
Styret fikk i sak 86/2022 Bærekraftsanalyse 2022-2030 presentert likviditetsprognose 
2022-2030. Etter dette er likviditeten vedtatt styrket med 230 mill. i 
driftskredittramme, til 500 mill. Samt at det er foreslått et økt egenkapitaltilskudd på 
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205 mill. Dette er lagt inn i den nye prognosen som fortsatt viser en at foretaket ikke har 
tilstrekkelig likviditet i perioden 2022-2030 dersom ikke driftsutgiftene tas ned.  
 
Likviditetsbudsjett for 2023 legges frem som følger. Likviditetsbudsjettet legges frem 
med en lavere investeringstakt enn opprinnelig planlagt. En negativ prognose -82, dette 
indikerer at investeringstakten bør ytterligere ned dersom ikke budsjettert 
omstillingsutfordring tas ned.  
 
Foretaket planlegger med investeringer (utbetalt likviditet) på 73,6 mill. inkludert 
helikopterlandingsplass i Hammerfest; 
Likviditetsbudsjett (mill kr)  Budsjett 2023 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   

Budsjettert resultat -111 

Avskrivninger/nedskrivninger 131 

Diff pensjonskostnad/premie -19 

Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet 0 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 

    

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   

Ubrukte investeringrammer tidligere år  -30 

Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -779 

Forventet ubrukt investeringsramme ved utgang av år  131 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -678 

    

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   

Innbet ved opptak av lån prosjekt Hammerfest sykehus 570 

Innbet ved opptak av lån prosjekt helikopterlandingsplass NHS 72 

Avdrag lån -72 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter 570 

    

Netto endring i kontanter -107 

    

Inngående likviditetsbeholdning 1.1. - estimat  -475 

Utgående likviditetsbeholdning 31.12 -582 

    

Ramme for kassakreditt -500 

Likviditetsreserve  -82 

 
Likviditetsbudsjettet tar utgangspunkt i investeringsramme og ramme for kassekreditt 
slik disse er vedtatt av Helse Nord RHF. I likviditetsbudsjettet tas det høyde for at nye 
Hammerfest sykehus gjennomføres innenfor styringsrammen, og at innvilget 
låneramme er 2,280 mrd. inkludert arealer til UiT.  

3. Risikovurdering 
Risikoen i budsjett 2023 ligger i gjennomføringen av tiltaksplanene. Det er imidlertid 
gjort et godt arbeid i operasjonalisering og risikovurdering av tiltakene. For tiltak med 
høy risiko er det lagt inn avbøtende tiltak. Det vurderes derfor som usannsynlig at 
tiltakene ikke gjennomføres.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Budsjett/finansiering 
I/A 

5. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Styresaken budsjett 2023 rammer og føringer inkl. investeringsbudsjett 2023 er drøftet 
i informasjons- og drøftingsmøte 5. desember 2022, og er behandlet i FAMU samme dag. 
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har 
blitt endret som følge av disse.  

6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør konstaterer at budsjettet for 2023 ikke er tilstrekkelig for å 
håndtere omstillingsutfordringen på 233 mill. Det er imidlertid gjort et betydelig og 
grundig arbeid i sykehusene/klinikkene med involvering av ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud i både arbeidet med operasjonalisering og risikovurderingen av 
tiltaksplanen som er anslått til 120,6 mill. Det er viktig at det er fullt fokus på realistisk 
nivå av økonomiske mål for foretaket som både oppleves oppnåelige og mulige å 
motivere organisasjonen for innfrielse av.  
 
Det iverksettes et arbeid knyttet til samarbeid på tvers for å få mest mulig effekt av alle 
ressurser til det beste for pasienten. Dette arbeidet er foretaksovergripende og vil 
involvere alle klinikker og staber.  I tillegg iverksettes et større arbeid for 2023 på 
strategisk nivå med «Finnmarkssykehuset 2.0» for å vurdere organisering og 
funksjonsfordeling. Med en så krevende uløst utfordring vil det ikke være mulig å 
gjennomføre dette arbeidet med implementeringer uten risiko for innvirkning på 
tilbudet og de helsetjenestene som ytes.  
 

Vedlegg 
1. Budsjett 2023 rammer og føringer inkl. investeringsramme 2023 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1.     INNLEDNING  

Økonomisk langtidsplan (ØLP) med investeringsplan sikrer langsiktig planlegging og 

styring i Helse Nord RHF gir styringssignaler for Finnmarkssykehuset HF. ØLP har et 

fireårsperspektiv på driftsøkonomiske prioriteringer og åtteårsperspektiv på 

investeringer, og planen rulleres årlig og vedtas av styret i Helse Nord RHF. ØLP gir 

rammer og prioriteringer som helseforetaket skal bruke i sitt langsiktige arbeid. Helse 

Nord rullerte økonomisk langtidsplan i styresak 81-2022. 

  

I styresak 13—2022 Budsjett 2023 rammer og føringer prioriteres rammer til 

helseforetakene i Helse Nord. Bakgrunnen for rammer og føringer er forslag til 

statsbudsjett, lagt frem i oktober 2022.  

  

Forslag til statsbudsjett medfører svært stramme rammebetingelser og behov for 

omfattende omstillinger for å bringe økonomien under kontroll for helseforetakene og 

foretaksgruppen i Helse Nord. Lønns- og prisvekst for 2022 medfører en 

resultatforverring på omlag 300-400 mill. kroner som ikke kompenseres for 2023. Alle 

pandemirelaterte kompensasjoner avsluttes, noe som medfører at helseforetakenes 

inntekter reduseres med 255 mill. kroner sammenlignet med 2022.  

  

I sum medfører forslag til statsbudsjett 2023 rammebetingelser for den sentrale 

budsjettsalderingen omtrent som lagt til grunn i Helse Nord sin styresak 81-2022 

Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030. Det 

legges i tillegg inn ressurser til økt døgnkapasitet innen psykisk helse og rusbehandling 

og finansiering av utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. 

  

Refusjonsandel innen innsatsstyrt finansiering (ISF) for somatikk er foreslått redusert 

fra 50 % til 40 % og medfører at basisrammen øker med 821 mill. kroner. I vår sentrale 

budsjettsaldering har vi lagt til grunn en netto negativ effekt for Helse Nord på 14 mill. 

kroner av endringen. Helseforetakene vil få i oppdrag at ventetiden ikke skal øke i 2023 

sammenlignet med 2022».  

  

Finnmarkssykehuset har i 2022 revidert strategisk utviklingsplan, som ble 

styrebehandlet i styresak 78-2022 Strategisk utviklingsplan 2023-2035. I revidert 

utviklingsplan er strategiske satsningsområder endret, noe som også skal gjenspeile seg 

i den økonomiske langtidsplanen. 
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Figur 1: Finnmarkssykehuset sine strategiske satsninger, jfr styresak 78-2022 

  

Økonomisk bærekraft er et element i grunnmuren i Finnmarkssykehuset sin reviderte 

strategiske utviklingsplan for perioden 2023-2035, jfr. styresak 78-2022 Strategisk 

utviklingsplan 2023-2035. Finnmarkssykehuset skal ha en bærekraftig økonomi, 

herunder likviditet. Dette betyr at foretaket skal planlegge, gjennomføre, kontrollere og 

evaluere tilbud og aktivitet innenfor de til enhver tid gjeldende budsjett.  

  

Finnmarkssykehuset skal iverksette tiltak som er prioritert i nasjonal helse og- 

sykehusplan samt sørge for budsjettdekning for alle tilbud. Nye tilbud etableres når 

forsvarlig finansiering gjennom ny finansiering eller omprioritering internt foreligger.   

  

Hovedstrategien i budsjettarbeidet for 2023 har vært videreføring av arbeidet med 

 langsiktige tiltak beskrevet både i budsjettsak Budsjett 2021 og Budsjett 2022, samt 

styresak 86/2022 Kostnadseffektivisering 2022. I Budsjettprosess 2023 er disse planene 

ryddet for urealistiske tiltak, planene er operasjonalisert og det er satt frist for 

gjennomføring og ansvarlig, for den enkelte aktiviteten.  

  

Plan for budsjett 2023 ble fremlagt i strategisk foretaksledermøte i april 2022, hvor 

årshjulet for budsjettprosess 2023 ble vedtatt. Styringsmål for budsjettprosess 2023 ble 

besluttet av administrerende direktør, og formidlet 21. juli 2022. 

 

Administrerende direktørs styringsmål budsjett 2023; 

  

✓ Krav til tiltaksplaner 170 mill. (utfordring vil endres ved endret avvik) 
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✓ Alle faste stillinger skal ha budsjettdekning 

✓ Klinikk/sykehus/stab skal drifte innenfor rammen av budsjetterte stillinger 

o Totalt 62,6 stillinger 

✓ Uløst utfordring skal løses i budsjettprosessen (senest i oktober) 

✓ Stabsstillinger skal gjennomgås i sin helhet høsten 2022 

  

I august ble foreløpige rammer 2023 og omstillingsutfordring behandlet, frister i 

forpliktende fremdriftsplan har vært førende for arbeidet. I budsjettopplegget for 2023 

har fokuset vært på effektivisering og omstilling. Finnmarkssykehuset benyttet seg av 

ekstern bistand for å operasjonalisere og bidra til gjennomføring av tiltak. I arbeidet har 

det vært fokus på; 

  

✓ Operasjonalisering av eksisterende tiltaksplaner (tiltakspakke 1 og 2) 

✓ Etablering av ny mal for tiltaksrapportering 

✓ Nytt dashbord i HN LIS som skal vise utvikling 

✓ Ny møtestruktur «utkikksmøter» på tre nivå enhetsleder/avd.leder, 

avd.leder/klinikkleder og klinikkleder/foretaksleder. 

✓ Opplæring i bruk av teams og excell 

✓ Struktur og verktøy for foretaksovergripende tiltak 

  

Styret fikk en redegjørelse for arbeidet med budsjett 2023 gjennom styresak 86-2022 

Bærekraftsanalyse 2022-2030, inkludert investeringsplan 2022-2030.  

  

I prosessen er tiltaksplanene operasjonalisert under 3 overskrifter, aktivitetsøkning, 

bemanningsreduksjon og øvrige kostnadsreduserende tiltak.  

  

✓ Aktivitetsøkning  

Skal oppnås gjennom å benytte behandlerressurser riktig og på tvers av foretaket. 

Herunder lederstyrte timebøker, fulle timebøker, jobbglidning og sykepleierpoliklinikk.  

  

✓ Bemanningsreduksjon 

Reduksjon i variable månedsverk og innleie skal oppnås ved høyere nærvær, 

bemanningsplaner, jobbglidning, rekruttering og stabilisering, økt nærvær og sikre at 

alle stillinger er budsjettert. 

  

✓ Øvrige kostnadsreduserende tiltak 

Energieffektivisering, riktig bruk av medikamenter, avtalelojalitet 

 

På et overordnet nivå pågår arbeidet med å prioritere og iverksette 

foretaksovergripende tiltak som har som mål å effektivisere arbeidsflyt i foretaket. 
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✓ Foretaksovergripende tiltak 

Effektiv bruk av radiologikapasitet i FIN 

Effektiv bruk av operasjonskapasitet i FIN 

Effektiv bruk av geriatriressurser i FIN 

Effektiv bruk av stabsressurser i FIN 

Gjennomgå, prioritere og iverksette tiltak fra forslagskassa 

Reviderte fullmakter 

  

Resultat pr. oktober viser en brutto omstillingsutfordring (prognose) på -230 mill., som 

også legges til grunn for utfordringsbildet for 2023.  Tiltaksplaner er operasjonalisert og 

det er implementert avbøtende tiltak for å ta ned risikoen, slik at effekt av tiltak er på 

120,6 mill.  

 

Oppsummert betyr dette at Finnmarkssykehuset HF leverer et budsjett for 2023 med 

uløst omstilling på -109,4 mill.  

2.     PREMISSER FRA EIER  

Styret i Helse Nord RHF har i styresak 81/2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl 

rullering av investeringsplan 2023-2030 og styresak 139-2022 Budsjett 2023 

foretaksgruppen Rammer og føringer gitt rammebetingelser og føringer som grunnlag 

for virksomhetsstyring. 

2.1           Forslag til Statsbudsjett 2023 

Særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2023  

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Å skape pasientens helsetjeneste betyr å 

involvere pasientene som partnere i utviklingen av tjenestene og involvere den enkelte 

pasient i egen helse. Med dette som utgangspunkt vil styringskrav og mål i 

oppdragsdokument og foretaksmøte for 2023 samles i følgende hovedområder: 

  

− Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

− Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet 

− Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 

− Teknologi og digitalisering  

− Organisasjon og økonomi 

  

Hovedområdene følges opp i budsjettopplegget gjennom prioriteringene som er gjort i 

plan 2023-2026.  
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2.1.1 Aktivitetsforutsetninger 

Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,5 

% på nasjonalt nivå fra saldert budsjett 2022. Basisrammen økes med 83 mill. kroner 

mer enn forutsatt for Helse Nord knyttet til aktivitetsvekst, økt grunnbevilgning og 

effektiviseringskrav.   

  

Det er foreslått å redusere ISF-andelen for somatikk fra 50 til 40 % fra 2023. Gjennom 

økt rammefinansiering vil de regionale helseforetakene gis økt strategisk handlingsrom, 

og det kan bli økonomisk enklere for sykehusene å prioritere oppgaver som ikke gir 

inntekter gjennom ISF. Omleggingen er budsjettnøytral. Helse Nord RHF har lagt til 

grunn en netto negativ effekt på 14 mill. kroner av endringen i 2023.  

  

ISF-andelen for poliklinisk psykisk helsevern og TSB tjenesteområdet anslås å være om 

lag 25 %. Det foreslås i 2023 ingen endringer i ISF-andelen. 

  

På nasjonalt nivå legger forslag til statsbudsjett til rette for en vekst på 1,4 % fra estimat 

2022 innen ISF, mens det innenfor laboratorie- og radiologiske undersøkelser i 

helseforetakene legges til rette for en vekst på om lag 2,5 % neste år. 

2.1.2 Effektiviseringskrav 

Effektiviseringskrav på ISF, lab og røntgen gjelder fremdeles, til tross for at begrepet 

avbyråkratiseringsreformen avvikles som forutsatt. 

 

Basisrammen til Helse Nord reduseres med 18 mill. kroner. ISF-prisen er underregulert 

med 0,2 % og polikliniske refusjonstakster underreguleres med 1,7 %. Dette innebærer 

et effektiviseringskrav på om lag 30 mill. kroner for foretaksgruppen.  

2.2 Økonomisk resultatkrav  

Finnmarkssykehuset sitt resultatkrav for 2023 er et økonomisk overskudd på 24 mill kr. 

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 33/2017 økt økonomisk overskudd med 

totalt 20 mill. Midler er satt av på overordnet nivå i budsjett. 

2.3 Basisramme  

Den vedtatte inntektsramme (basisramme) for Finnmarkssykehuset for 2023 utgjør 

1,999 mrd. Dette innebærer en økning på om lag 213,4 mill. inkl. lønns- og prisvekst. 

Herav utgjør kompensasjon for lønns- og prisvekst 53,3 mill. Basisrammen økes med 

96,4 mill. på grunn av at refusjonsandel innenfor innsatsstyrt finansierings (ISF) er 

foreslått redusert fra 50% til 40%. Netto endring fra 2022 til 2023 gir tilnærmet null 

effekt for foretakene i Helse Nord.   
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Finnmarkssykehuset HF får økt basisramme med 213 mill. i 2023. 

2.3.1 Oppdatert inntektsmodell  

Oppdatering av nasjonal inntektsfordeling reduserer bevilgningen til Helse Nord isolert 

sett. Nedgangen utgjør om lag 118 mill. kroner for 2023 og den utgjorde 95 mill. kroner 

for 2022. Nord-Norge har over tid hatt en relativt lavere befolkningsvekst sammenlignet 

med andre regioner, og de siste tre årene en faktisk nedgang i antall innbyggere. 

Samtidig er det vekst i Sør- og Vest-Norge som medfører at andelen ressurser til Helse 

Nord reduseres. Trekket i inntektsfordelingen for 2023 er isolert sett 48 mill. kroner 

mer enn lagt til grunn i planen. Realvekst til spesialisthelsetjenesten demper 

konsekvensene, men befolkningsutviklingen medfører at Helse Nord må planlegge med 

lav inntektsvekst i årene framover.  

  

Finnmarkssykehuset får økt ramme på 18,694 mill. knyttet til inntektsfordelingsmodell 

somatikk, psykisk helse og TSB. 

2.3.2 Rehabilitering i innsatsstyrt finansiering 

Basisrammen reduseres med 5,9 mill. kroner som følge av at rehabilitering utvides 

innenfor innsatsstyrt finansiering. Trekket er fordelt etter inntektsmodellen for 

somatikk.  

  

 Finnmarkssykehuset trekkes i basisrammen med 0,947 mill. Trekket innarbeides som økt 

ISF-inntekt. 

2.3.3 Endringer i bioteknologiloven og vedtak om fostermedisinsk undersøkelse 

Basisbevilgningen øker med 1 mill. kroner og særskilt tilskudd på 4,4 mill. kroner til 

Helse Nord videreføres som følge av lovendringer i bioteknologiloven. Dette gjelder 

tidlig ultralyd, endret aldersgrense for fosterdiagnostikk inklusiv NIPT og andre 

kostnader som tilkommer på sykehusene i tilknytning til å etablere og tilby assistert 

befruktning med eggdonasjon.  

  

Bevilgningen fordeles til helseforetakene etter kostnadsøkning. På sikt vil bevilgningen 

fases inn i ordinær inntektsfordeling.  

  

Endringen gir en økning på 0,054 mill. i rammen for Finnmarkssykehuset HF. 

2.3.4 Legemidler 

Basisrammen reduseres med 30 mill. kroner til ISF, som følge av at flere legemidler skal 

inkluderes i innsatsstyrt finansiering. 
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Det kan være aktuelt å overføre finansieringsansvaret for flere legemidler til de 

regionale helseforetakene. Dette gjelder blant annet legemidler til intravenøs 

behandling av infeksjoner og parenteral ernæring. Forslag om overføring av 

finansieringsansvaret for legemidlene har vært på høring. Det er behov for enkelte 

forberedelser før en ev. overføring gjøres. Det tas sikte på å overføre 

finansieringsansvaret for legemidlene i 2024. 

  

Finnmarkssykehuset får trekk i rammen på 4,659 mill. Trekket innarbeides som økt ISF-

inntekt. 

2.3.5 Pensjonskostnader 

Pensjonskostnadene i helseforetakene i Helse Nord øker med 228 mill. kroner fra 

vedtatt budsjett 2022, mens Helse Nord får en samlet økning av basisrammen på 241 

mill. kroner.  

 

I budsjettopplegget fordeles 228 mill. kroner til helseforetakene tilsvarende 

kostnadsøkningen. Deler av veksten vil være knyttet til økning i årsverk.   

  

Finnmarkssykehuset får økt ramme med 31,062 mill. Pensjonskostnadene er fastsatt til 

203,8 mill. i 2023. 

2.3.6 Resultatbasert finansiering (tidligere kvalitietsbasert finansiering) 

Resultatbasert finansiering erstattet den tidligere ordningen med kvalitetsbasert 

finansiering fra 2022. Formålet med ordningen er å stimulere til  

ønsket tjenesteutvikling, med vekt på samhandling og digitalisering. For 2023 fordeles 

bevilgningen etter resultater innen følgende indikatorer: 

  

• Andel video- og telefonkonsultasjoner 

• Andel pasienter med digital skjemabasert oppfølging og monitorering 

• Andel pasienter med gjennomført nettbasert behandlingsprogram 

• Andel pasienter med samarbeidsmøter mellom spesialist- og 

primærhelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling 

• Andel pasienter med teambasert oppfølging (for eksempel ACT-/FACT-team) 

• Andelen schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan 

• Andel epikriser sendt innen en dag 

  

Sammenlignet med nasjonal inntektsmodell taper Helse Nord 6,7 mill. kroner som følge 

av svakere resultater på indikatorene sammenlignet med øvrige regioner. Helse Nord 
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har en relativt lav måloppnåelse på indikatorene andel schizofrenidiagnostiserte som 

har fått individuell plan og digital skjemabasert pasientoppfølging og monitorering.  

  

Fordelingen mellom helseforetakene er basert på resultatbasert finansiering for 2022. 

Bevilgningen vil oppdateres når oppdatert fordeling mellom helseforetakene i Helse 

Nord foreligger.  

  

Styret i Helse Nord har i tillegg fordelt ytterligere 6 mill. kroner i tråd med resultatene 

innen resultatbasert finansiering, og dette foreslås videreført for 2023.  

  

Finnmarkssykehuset får tilført i resultatbasert finansiering i 2023 0,425 mill.  

2.3.7 Styrking utdanning spesialsykepleiere 

Helse Nord er bevilget 28,4 mill. kroner til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. 

Midlene skal finansiere helårseffekt av stillinger opprettet tidligere år, samt opprettelse 

av nye stillinger.  

  

Det foreslås å fordele 20 mill. kroner til helseforetakene for å finansiere etablerte 

stillinger, mens 8,4 mill. kroner fordeles for opprettelse av 24 nye stillinger i 2023. 

  

Finnmarkssykehuset HF får tilført 2,029 mill. og vil fra 2023 15 utdanningsstillinger (økte 

med 6 fra 2021). 

2.3.8 Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 3,8 %, hvorav lønnsvekst 4,2 % og 

prisstigning på varer og tjenester 3,0 %. Vi viderefører en priskompensasjon på 3,3 %.  

Differansen skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen.  

  

 2.3.9 Egenandeler 

Egenandelene for pasientreiser, opphold ved opptreningsinstitusjoner, 

behandlingsreiser til utlandet og poliklinisk helsehjelp øker med 3 %. Egenandelene 

økes fra 1.januar 2023, bortsett fra poliklinisk helsehjelp som økes fra 1.juli 2023. 

  

Gebyret for manglende fremmøte til somatisk poliklinikk er i dag tre ganger 

egenandelsbeløpet (1 125 kr). Det foreslås å øke gebyret til å utgjøre fire ganger 

egenandelens størrelse (1 500 kr). Gebyret gir ett trekk i basisrammen på 7,6 mill. 

kroner. Trekket er fordelt etter inntektsmodellen for somatikk.  
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Finnmarkssykehuset HF får økt ramme på netto 1,312 mill. manglende prisjustering 

egenandeler og redusert ramme (økt gebyr) for manglende fremmøte i 2023.  

2.3.10 Forskning og nasjonale kompetansetjenester  

Den øremerkede forskningsbevilgningen er 82,5 mill. kroner, som tilsvarer en vekst på 

2,9 % fra 2022.  

 

Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 

inntektsrammer nå. Bevilgninger vil som tidligere justeres våren 2023. UNN HF og NLSH 

HF får deler av bevilgningen som økt basisramme og deler som øremerket tilskudd.  

 

Nasjonale tjenester får en bevilgning på 78,5 mill. kroner som er en økning på 2,9 %. 

Øremerkede bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester fordeles mellom tjenestene 

på samme måte som i 2022.  

2.4 Andre prioriteringer  

2.4.1 LIS1-stillinger 

Helse Nord er bevilget 55,6 mill. kroner som fordeles til helseforetakene for å finansiere 

eksisterende LIS1-stillinger. Det forventes ytterligere finansiering av 6 stillinger som ble 

etablert 1. september 2022 og dette vil fordeles i justert budsjett.  

  

Departementet har foreslått å redusere økningen i nye LIS1-stillinger. Det innebærer at 

helseforetakene i nord ikke kan tilsette i de siste 6 nye LIS1-stillingene som skulle ha 

startet opp 1. mars 2023. Det er ikke lagt inn budsjettmidler for disse stillingene. 

  

Endringen får ingen konsekvenser for LIS1-stillinger i Finnmarkssykehuset. Vedtatt 

budsjett videreføres fra 2022. 

2.4.2 Ambulansehelikopter i Kirkenes 

Tilskudd til permanent ambulansehelikopter i Kirkenes videreføres med kr 63,6 mill. 

kroner, en økning 3,75 %.  

 

Bevilgningen fordeles med 55,1 mill. kroner til Helse Nord RHF og 8,5 mill. kroner til 

Finnmarkssykehuset. 

2.4.3 Sykestuer 

Tilskuddet til sykestuer i Finnmark prisjusteres og videreføres med 11,0 mill.   
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2.4.4 Digital læring 

Det foreslås å øke ressursinnsatsen fra 2,5 årsverk til 5 årsverk for å øke kompetanse og 

kapasitet, kvalitetsforbedringer, økt produksjon til en større bredde av målgrupper, økt 

bredde i digitale læringsformer og økt bruk av digital læring 

  

Tidligere var kostnadene belastet foretakene som en del av administrative IKT-

kostnader til e-læring på 2,6 mill. kroner. Beløpet flyttes til basisramme uten å trekke 

inn kostnadsbesparelsen fra foretakene.  

  

Finnmarkssykehuset får økt ramme på 0,450 mill. i 2023. 

2.4.5 Intensiv habilitering for barn og unge  

Helse Nord er i ferd med å etablere tilbud om intensiv habilitering til barn og unge i 
regionen. Tilbudet skal integreres i det ordinære habiliteringstilbudet og gis i 
behandlingskjeden mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Målgruppen er barn 
og unge med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser som ved CP eller annen 
skade i hjernen, multifunksjonshemming eller syndromer, og deres foreldre. En regional 
arbeidsgruppe har utarbeidet en anbefaling for hvordan tilbudet kan innføres i regionen. 
Helse Nord vil i 2023 tildele 3,5 mill. kroner til UNN og 0,8 mill. kroner til 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset til etablering av behandlingstilbud for 
intensiv habilitering. Tilbudet skal etableres i tråd med anbefalingene i rapporten 
«Regionalt tilbud om intensiv habilitering for barn og unge i Helse Nord». 

  
Finnmarkssykehuset får 0,8 mill. til intensiv habilitering for barn og unge i 2023.  

2.4.6 Prosjekt «trygg akuttmedisin» 

UNN HF fikk i oppdragsdokumentet for 2022 ansvar for å lede et regionalt 

kvalitetsforbedringsprosjekt som skal sikre samarbeid om korrekt behandling ved akutt 

hjerteinfarkt. Målet er å øke andelen prehospital trombolyse ved STEMI hjerteinfarkt 

innen anbefalt tidsfrist. Adm. direktør foreslår at det bevilges 2 mill. kroner til 

prosjektet.  

2.4.7 IKT- området 

Planlagt investeringsbudsjett for drift- og infrastrukturinvesteringer i HN IKT samt 

systemutvikling i regi av HN RHF er gjennomgått. Samlet vurdering er at FRESK-

programmet kan reduseres med 50 mill kr og at den øvrige IKT-porteføljen i stort kan 

gjennomføres som planlagt.  

  

Finnmarkssykehuset får økte IKT-kostnader på 5,67 mill. til HN IKT  

  

Innenfor denne rammen videreføres følgende IKT-prosjekter: 
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Drifts- og infrastrukturinvesteringer i HN IKT 

Pågående prosjekter innenfor informasjonssikkerhet, virtuell digital arbeidsflate og 

Telecom anbefales videreført. Nytt prosjekt «Identity Access Management - 2» (IAM2) er 

nært knyttet til informasjonssikkerhet, og anbefales prioritert. Videre anbefales at 

innføring av Office 365 prioriteres. 

  

Det anbefales at HN IKT planlagte driftsinvesteringer (reanskaffelser), investeringer i 

sluttbrukerutstyr (PC/Wifi) samt noen mindre prosjekter, og at IKT-relaterte 

investeringer prioriteres. Planlagte IKT-investeringer knyttet til nye sykehus i 

Hammerfest anbefales opprettholdt som planlagt. 

  

Systemutvikling i regi av Helse Nord RHF 

FRESK-programmet er gjennomgått. Store deler av Arenainnføringen er gjennomført. 

Det anbefales å sette av midler til videreutvikling/oppfølging slik at organisasjonen kan 

nyttiggjøre seg ny funksjonalitet. I forbindelse med revidering av IKT-investeringsbudsjett 

for de neste årene. Innføring av elektronisk medikasjon og kurve anbefales videreført 

innenfor nåværende ramme. Forutsatt gjennomføring i løpet av 2023, er prognosen at 

budsjettrammen er tilstrekkelig. Innenfor ny ramme anbefales at FRESK tar ansvaret for 

innføring av behandlingsplaner, samt utvikling av app-løsninger for mobile enheter.  

  

Det anbefales at prosjekt Digitale innbyggertjenester og arbeidet med konsolidering av 

fødesystemer fullføres, og at prosjekt for medikamentell kreftbehandling og anskaffelse 

av nytt kvalitetssystem samt innføring av ny teknologi AMK fortsetter som planlagt.  

  

Elektronisk medikasjon og kurve: 

Færre manuelle arbeidsoperasjoner og økt sikkerhet rundt håndtering av 

medikamenter. 

Kritisk informasjon følger med pasienten ved overflytting mellom avdelinger og mellom 

helseforetak. 

Tilgang til pasientens legemiddelliste gjennom hele pasientforløpet. 

Datafangst fra medisinteknisk utstyr. 

  

Videreutvikling Arena – innføring av pleieplaner: 

Bedre dokumentasjon av pleieplaner vil bidra til større grad av likhet i 

pasientbehandlingen, basert på kunnskapsbaserte felles prosedyrer. Det vil gi langt 

bedre dokumentasjon av faglige vurderinger som gjøres rundt pleie- og miljøterapien, 

og bedre oversikt over aktivitet innenfor den største yrkesgruppen i sykehusene. 

  

Medikamentell kreftbehandling 

Færre manuelle prosesser, redusere risiko for feil dosering. 
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Raskere informasjonsflyt. 

Felles kur-bibliotek. 

Vesentlig bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, samt 

oppfølging i hjemmet. 

  

Docmap 

Betre modul for avvikshåndtering, samt integrasjon med og www.melde.no 

Mer fleksibel statistikk- og rapporteringsfunksjon. 

Integrasjoner med sak/arkiv og elektronisk pasientjournal. 

2.5 Lønns- og prisregulering  

2.5.1 Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 3,8 %, hvorav lønnsvekst 4,2 % og 

prisstigning på varer og tjenester 3,0 %. Helse Nord viderefører en priskompensasjon på 

3,3 %.  Differansen skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen.  

  

Finnmarkssykehuset HF får lønns- og priskompensasjonen på 53,308 mill. (eks pensjon, eks. 

kapital). I tillegg tilføres det et kapitaltilskudd på 4,792 mill.  

2.5.2 Endringer ISF 

Fra 2019 ble det innført en prøveordning i ISF, hvor de regionale helseforetakene mottar 

ISF-refusjon per registrert pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistre. Målet er å 

stimulere til økt dekningsgrad i kvalitetsregistrene. Ordningen videreføres i 2023. 

  

Enhetsprisen for poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 

(TSB) mot rusmiddelavhengighet tilsvarer 3 480 kroner (økt med 5,6 % fra 2022). 

ISF-prisen i somatisk virksomhet justeres med 3,6 % til kroner 49 484,-. Justeringen 

består av lønns- og prisvekst (+3,8 %) fratrukket effektiviseringskrav på 0,2 %. 

  

http://www.melde.no/#_blank
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3.   ANALYSER 

Finnmarkssykehuset HF etablerte i 2022 analyseteam som har fokus på å 

tilgjengeliggjøre data til bruk i klinikkene for god virksomhetsstyring og effektivisering. 

Det er utarbeidet en handlingsplan for analyseteamet for 2022: 

✓ God virksomhetsstyring (HN LIS) 

o gjennom bruk av HN LIS 

o gjennom aktivitet- og inntektsanalyser 

o HR-data 

✓ Analyser av variasjon, ØNH, Hud og Hjerte – levert til foretaksledelsen 

✓ Utvidet analyse månedsverk HR-data - pågår 

✓ Utvidet analyse pasientstrøm pr. august 2019/2021/2022 - pågår 

✓ Kostnadsutvikling pr. juli 2022 - pågår 

✓ Utvidet analyse PHR, jfr. Internrevisjonsrapport 04-2021 (RHF) 

 

Analyseteamet har gjennom året vært sterkt involvert i arbeidet med å utvikle dashbord 

i ledelsesinformasjonssystemet HN LIS. Dette arbeidet har vært sentralt og påkrevd for å 

få god styringsinformasjon lett tilgjengelig i forbindelse med operasjonalisering av tiltak 

og styring av virksomheten.  

 

God virksomhetsstyring gjennom økt bruk av HN LIS 

Dette arbeidet er gjennomført med ekstern bistand og Finnmarkssykehuset HF har økt 

bruken av HN LIS betydelig i 2022. Det er gjennomført rydding i dashbord og utvikling 

av rapporter. Det er i tillegg avholdt opplæring i bruk av nytt oppsett i HN LIS, hvor nær 

90 ansatte fra alle ledernivåer og andre har deltatt. Dette skal bidra til at lederne til 

enhver tid får oppdatert og relevant styringsinformasjon.  

  

 
Figur 2: Dashbord HN LIS – de viktigste KPI 

  

God virksomhetsstyring Aktivitets- og inntektsanalyser 

Arbeidet med aktivitets- og inntektsanalyser har i 2022 har fokusert på å tilgjengelig-

gjøre virksomhetsdata i ledelsesinformasjonssystemet HN LIS. Virksomhetsdata er nå på 
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plass, og benyttes i «utkikksmøtene» for å følge aktivitetsutviklingen, og iverksette 

tiltak. 

  

 
Figur 3: Dashbord – aktivitet somatikk og psykisk helsevern og rus 

 

 Bedre dokumentasjon og rett koding  

Finnmarkssykehuset har dedikert ressurser for strukturert kodearbeid i hht. 

riksrevisjonens anbefalinger fra 2015. Fra 2021 har klinisk virksomhet også på plass 

dedikerte koderessurser. Det gjenstår imidlertid enda et arbeid knyttet til kursing og å 

dedikere ressursene fullt ut til kodekontroll. Innenfor enkelte fagområder er 

kodeansvarlig lege på plass, men også her gjenstår noen fagområder. Rett 

dokumentasjon og koding er primært riktig statistikk, sekundært inntekter. Kirkenes 

sykehus har dette som tiltak i 2023, og har som mål å ha lege på plass innenfor 

kirurgisk/ortopedisk fagområde.  

 



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 18 av 64 
 

Figur 4: hvorfor koder vi, direktoratet for e-helse. 

 

I 2022 er det gjort et stort arbeid i samarbeid med Helgelandssykehuset og 

Nordlandssykehuset med å implementere nytt system for koderapportering, NIMES. 

Rapporter er gjort tilgjengelig i HN LIS og virksomhetsdata er nå tilgjengelig for alle 

ledere og merkantilt personell. Rapporter oppdateres daglig.  

 

Arbeidet med bedre dokumentasjon og rett koding er godt implementert i kodegruppa, 

som gjør systematiske kodekontroller. Jo større andel som blir kodet riktig fra start, og 

jo mer ajour man er på kontrollsiden, jo mindre vil det se ut som man har effekt av 

kodearbeidet i kroner. Fordi man da ikke trenger å rette koder slik at inntekter 

forbedres. Derfor er inntektsendring en dårlig indikator for kodekvalitet. 

 

I løpet av 2022 har er det etablert forbedrede rutiner for kodekontroll i foretaket, der et 

sterkere bindeledd mellom behandlere og kontrolleddet er det viktigste. Kodegruppa 

rapporterer tertialvis på seks indikatorer som belyser kvaliteten på kodekontrollen på 

en god måte. 

 

 
Tabell 1; Tertialrapport 2-2022 kodekvalitet 

 

God virksomhetsstyring HR-data 
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Det er tilgjengeliggjort virksomhetsdata i HN LIS knyttet til Månedsverksutvikling.  

 

 

 
Figur 5: Månedsverkutvikling fordelt på faste og variable månedsverk 

 

Det pågår et arbeid i analyseteamet for å forbedre rapportene knyttet til månedsverk i 

HN LIS. Dette arbeidet er ikke landet enda, men rapportene som ligger i HN LIS er 

informative og gir god styringsinformasjon til lederne helt ned på enhetsnivå. 

 

Kostnadseffektivisering 2022 

Etter analysen kostnadsutviklingen i 2021 ble det i 2022 levert analyser og tall-grunnlag 

til delprosjektene som leverte sitt arbeid i styresak 86/2022 Kostnadseffektivisering 

2022. Også disse analysene er tilgjengeliggjort i HN LIS, og gir ledere 

styringsinformasjon. Anbefalte tiltak i delprosjektrapportene som ble styrebehandlet i 

april 2022 ligger i tiltaksplanen for økonomisk bærekraft 2023.  

  

Utvidede analyser variasjon og kapasitetsutnyttelse Hud, Hjerte og Øre-Nese-Hals 

Gjennom satsningsområdet dokumentasjon, analyse og oppfølging av klinisk praksis, er 

det ønske om å legge til rette for kontinuerlig forbedring. Hovedmålet er å redusere 

uønsket variasjon i pasientbehandlingen. I 2022 er det gjennomført utvidede analyser 

innenfor fagområdene Hud, Hjerte og Øre-Nese-Hals. 

  

Analysene avdekket variasjoner i FIN HF for oppsett av timebøker, og dermed utnyttelse 

av kapasiteten mellom klinikker og behandlere innen alle tre fagområdene.  

  

Uønsket variasjon gir foretaket lavere kapasitetsutnyttelse, som kan føre til mindre 

inntekter og større utgifter. Pasienter kan få lengre ventetid med påfølgende fristbrudd 

og det kan påvirke den medisinskfaglige behandlingen. Dersom det er diagnoser rundt 

kreft, så er det en kritisk suksessfaktor at pasientene settes opp i pakkeforløp snarest 

mulig. 
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Analysen er lagt til grunn for å etablere lik praksis og dermed unngå uønsket variasjon. 

Klinikkledere vil rapportere på status på gjennomførte tiltak for lik praksis i januar 

2023.  

  

Pasientstrømsanalyse 

Det er gjennomført en analyse for elektiv somatiske pasientstrøm for egne pasienter 

tilhørende internt i FIN HF samt til UNN HF. Perioden det er sett på er pr. august for 

årene 2019, 2021 og 2022. 2020 er holdt utenfor fordi foretakene var preget av Korona. 

 

Elektiv somatisk pasientstrøm til UNN HF for egne pasienter 

Rapporten viser en samlet reduksjon på -2,0% for elektive somatiske episoder ved UNN 

HF for pasienter fra opptaksområdet til Finnmarkssykehuset pr. august 2021 sett mot 

samme periode i 2019, samt en samlet reduksjon på -1,4% pr. august 2022 mot samme 

periode i 2021. I antall er tallene ubetydelige med hhv. 247 episoder i 2021 og 169 

episoder i 2022. 

 

 

 
Tabell 2; Pasientstrøm fra Finnmark til UNN 

 

Når det gjelder digitale konsultasjoner ved UNN HF så øker antallet og andelen digitale 

konsultasjoner noe for alle opptaksområder, bortsett fra for pasienter fra Øst-Finnmark 

som går ned med 7 konsultasjoner. Antall digitale konsultasjoner for 

Finnmarkspasienter ved UNN øker med 212 til 2 014 digitale konsultasjoner, Andelen 

digitale konsultasjoner utgjør 16,8% i 2022.  
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Tabell 3; Endring i digitale konsultasjoner for pasienter fra FIN til UNN 

 

Oppsummert er det en ubetydelig reduksjon av elektive episoder ved UNN HF for 

pasienter tilhørende Finnmarkssykehuset HF i perioden. Heller ikke antall digitale 

konsultasjoner er betydelig, men viser en liten økning på 212 konsultasjoner.  

 

Elektiv somatisk pasientstrøm i FIN HF for egne pasienter 

I Finnmarkssykehuset er det en samlet økning av antall elektive somatiske episoder for 

egne pasienter pr. august 2022 mot 2021 med 3 994 (+7,9%). Tabellen under viser 

samlet antall episoder over periodene for sykehus/klinikker i FIN HF.   

 

 
Tabell 4; Antall elektive episoder internt i FIN, egne pasienter 

 

Når det gjelder elektive somatiske digitale konsultasjoner i FIN HF for egne pasienter, så 

var andelen pr. august i 2021 på 4,8%, mens andelen for samme periode i 2022 er på 

6,0%. Det er økning i antall digitale konsultasjoner på 843 episoder (+34,3%) i 2022 mot 

2021. 
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Tabell 5; digitale konsultasjoner internt i FIN 

 

Til tross for et lavt antall pasienter som snus fra UNN til FIN, er det en relativt betydelig 

økning i elektive pasienter i FIN. Andelen digitale konsultasjoner ved UNN HF øker med 

2%-poeng fra 2021 til 2022, fra 14,8% til 16,8%. 

   

Har pasientstrømmen påvirket antallet pasientreiser til UNN  

I budsjettopplegget til Finnmarkssykehuset har det vært et mål å snu pasientstrømmen 

fra UNN for å redusere pasientreisekostnadene. Det har vært konkrete områder med 

mål om reduksjon i antallet reiser. Det er derfor interessant å se på disse områdene. 

 

Endret opptaksområde Gamvik og Lebesby 

Gamvik og Lebesby fikk endret sitt opptaksområde fra Kirkenes til Hammerfest sykehus 

i 2020. Dette har medført en samlet nedgang til Kirkenes sykehus fra pr. august 2019 til 

samme periode i 2022 på -402 episoder, samt en nedgang til UNN HF på -113 episoder 

fra disse kommunene. Antallet pasienter fra Gamvik og Lebesby har økt til Hammerfest. 

Endring av opptaksområde har hatt effekt. 

 

Etablering av Kardiolog Sami klinihkka 

Det er sett på etableringen av kardiologstilling i Sámi Klinihkka, hvor det er samlet 

økning fra 211 episoder i 2019 til 729 episoder i 2022. Samlet økning er på 518 elektive 

episoder fra alle opptaksområdene til klinikken i perioden. Økningen er størst fra 2021 

til 2022 (+362 episoder). Det er vanskelig å si om etableringen av kardiolog i Sami 

Klinihkka har hatt effekt på pasientreisekostnader, da dette er erstatning av en 

privatpraktiserende kardiolog i Karasjok. Etablering av kardiologstillingen i klinikken 

har hatt effekt på aktiviteten i Sami Klinhkka, men det er usikkert om det er flere 

pasienter til spesialist i Karasjok eller om det kun er en vridning fra privat til offentlig 

spesialist.  

 

Etablering av Klinikk Alta 

Når det gjelder pasienter fra opptaksområdet til Klinikk Alta mot UNN HF, så var det en 

økning i 2021 mot 2019 på 296 elektive episoder (+6,8%), samt reduksjon på 207 
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episoder (-4,5%) i 2022 mot 2021. I 2022 har opptaksområdet Alta samme utvikling 

som de øvrige opptaksområdene, alle har redusert pasientstrøm til UNN bortsett fra Øst-

Finnmarks hvor pasientstrømmen til UNN øker. Pasientstrømmen til UNN har ikke 

snudd i betydelig grad, men det er flere pasienter som behandles i Finnmarks. Sånn sett 

kan man vurdere det dithen at etableringen av klinikk Alta har gjort at flere pasienter 

behandles i Finnmark. 

 

Etablering av ortoped i Kirkenes 

Kirkenes sykehus fikk i 2019 tilført en stilling på ortopedi. Det har ikke lykkes sykehuset 

å ansette i stillingen. Økt ambulering inn til klinikken har imidlertid ført til en liten 

økning på 188 episoder i Kirkenes sykehus, og redusert antall episoder til UNN på 51 

episoder (pasienter fra Øst-Finnmark). 

 

Utvidet analyse Psykisk helsevern og rus 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å 

bekrefte at helseforetakene har styring og kontroll med ventetidsutvikling og 

kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne (PHV). Revisjonen har omfattet 

Finnmarkssykehuset sitt arbeid med sikte på å redusere unødvendig ventetid til 

helsehjelp og unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelsen innen PHV, og den har hatt 

hovedvekt på poliklinisk virksomhet.  

  

Internrevisjonens konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen 

psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset er lengre enn 40 dager i 2021. 

Videre konstaterer de at ventetiden er økende, og at det er stor variasjon i hvordan 

tilgjengelig kapasitet benyttes. Deres konklusjon er at det ikke er etablert en 

tilfredsstillende styring og kontroll med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen. 

De vesentligste svakhetene er at det ikke foreligger en tilstrekkelig risikovurdering med 

tilhørende tiltaksplan innen psykisk helsevern for voksne, og at lederoppfølgingen er 

noe mangelfull.  

  

Analyseteamet har utviklet styringsinformasjon i HN LIS for oppfølging av ventetider og 

ventelister. HN LIS er oppdatert hver dag, og gir god styringsinformasjon. I systemet er 

det muligheter for å hente styringsinformasjon helt ned på enhetsnivå.  

 

Det er i tillegg utviklet en egen rapport for psykisk helsevern og rus i HN LIS, som gir 

lederne bedre styringsinformasjon for fagområdet. Ledere og merkantil personell har 

fått opplæring i HN LIS, og det legges fortløpende opp til flere kurs rundt bruk av HN LIS. 
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4. BÆREKRAFT OG OMSTILLINGSUTFORDRING 2023 

Prognosen for 2023 ble i styresak 95-2022 Virksomhetsrapport 10-2022 endret til -230 

mill. Prognosen er lagt til grunn når bærekraftsanalysen er oppdatert med nye 

rammeforutsetninger, jfr. kap. 2 premisser fra eier. 

  

Ny estimert omstillingsutfordring for 2023 fremgår av tabell 1 nedenfor.

 
 Tabell 6; Uløst omstillingsutfordring 2023 
 

Finnmarkssykehuset har en uløst omstillingsutfordring på -111,5 i 2023. Ettersom 

kapitalkostnader utgjør en stor andel av budsjettet, vil handlingsrommet for omstilling i 

perioden fremover hovedsakelig være knyttet til vår evne til effektiv bruk av 

personellressurser. 

 

Foretaket har fått styrket budsjettet med ca 27 mill. i 2023. Midlene er stort sett 

prioritert til vedtatte tiltak.  

  

Prognose i år (avvik fra budsjett): -230,0

Engangseffekter i år: 

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0

Nedskrivning eiendeler 0,0

Endring resultatkrav: 0,0

Endring inntekter: 

Økte frie inntekter 23,6

Økte renteinntekter bedre likviditet 

Endring kostnader: 

Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 

Økte avskrivninger nyinvesteringer

Egne prioriteringer: -25,7

Sum brutto omstillingsutfordring -232,1

Identifiserte tiltak (risikovektet):  

Overheng iverksatte tiltak:

Sum netto omstillingsutfordring -232,1

Identifiserte nye tiltak:  120,6

Uløst omstillingsutfordring -111,5

OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) 
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4.1 Egne prioriteringer omdisponering budsjettmidler  

Omstillingsbehov før tiltak er 230 mill. kroner. Dette legges opp til kostnadsøkning 

tilsvarende tilførte frie midler. Kostnadsøkningen er stor sett knyttet til forpliktede 

utgifter. 

 

• Økte kostnader til IKT: 6,1 mill. kr  
• Lønnsoppgjør 2022 er underkompensert med 12 mill. kr 

• Dialysesatelitt Kautokeino 2,0 mill. kr. (ny kostnad) 

• Rekruttering og stabilisering 7,0 mill. (ny kostnad) 

• Ekstern leie lokaler 2,9 mill. (ny kostnad) 

• Servicekontrakt CT/MR 0,7 mill (ny kostnad) 

• FDVU ambulansestasjoner 3,0 mill. (ny kostnad) 

• Behandlingshjelpemidler 2,0 mill (teknisk justering) 

• Helse i arbeid 1,2 mill (teknisk justering) 

• Effektiviseringskrav 2022 delvis kompensert 2023, med totalt 8,5 mill. (teknisk 

justering) 

• Forbedringsarbeid PSHT – 1,2 mill. kr. 

 

Etter disse justeringene i budsjett og implementering av tiltak i tabell 1, er 

restutfordringen i 2023 111,5 mill.  

 

I kapitlene under beskrives hvordan prioriteringen vil påvirke kostnader og budsjett i 

2023. 

4.1.1 IKT kostnader øker med 6,1 mill 

IKT-kostnader øker stort sett ved anskaffelser og forbedring av kliniske systemer som 

beskrevet innledningsvis i dokumentet. IKT- kostnader til administrative systemer øker 

tilsvarende 0,45 mill. totalt øker IKT-kostnader med 6,1 mill.   

4.1.2 Lønnsoppgjøret og prisstigning underkompensert  

Lønnsoppgjør 2022 ble dyrere enn kompensert i budsjettet, omlag 12 mill. 

Lønnsbudsjettet er styrket med 4,2% i 2023, hvorav 2,1% er overheng fra 2022.  

 

Prisstigningen er 6,8% og kompensasjonen for 2023 er 3,0%. Differansen omlag 32 mill.  

 

Underkompensert lønns- og prisstigning gir ytterligere risiko for budsjett 2023. 
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4.1.3 Budsjettkompensasjoner internt 

Postene under har vært underkompensert i budsjettet, disse budsjettene styrkes. Dette 

vil ikke ført til økte kostnader, men lavere budsjettavvik.  

• Behandlingshjelpemidler 2,0 mill  

• Helse i arbeid 1,2 mill.  

• Effektiviseringskrav 2022 trekkes tilbake med totalt 8,5 mill.  

• Midler til forbedringsarbeid PSHT – 1,2 mill. kr. trekkes inn 

4.1.4  Kostnadsøkninger 2023 

• Ekstern leie lokaler 2,9 mill. knytter seg til arealer i Kirkenes til Psykisk 

helsevern og rus samt ny leiekontrakt adm.ansatte. 

• Servicekontrakt CT/MR 0,7 mill. knyttet til CT/MR Alta. Garanti utgår, 

servicekontrakter må inngås. 

• FDVU ambulansestasjoner 3,0 mill. SDE overtar ambulansearealer fra 

01.01.2023. Det er nødvendig med oppgradering av arealer i hht. arbeidstilsyn. 

• Rekruttering og stabilisering 7,0 mill. Pr. oktober er det brukt ca 2,8 mill. av 

budsjett. Det legges inn 7,0 mill. i prosjektmidler i 5 år. 

4.1.5  Innleie av vikarer, jfr. vedlegg 4 

Den største usikkerheten i budsjettopplegget er knyttet til vakante legestillinger, 

psykologstillinger, spesialsykepleiere og innleiebehov. I budsjettopplegget er det lagt 

inn en betydelig innsparing på innleie fra byrå sammenlignet med budsjett 2022. 

Omregnet til uker utgjør innsparingen dette: 

 

✓ Hammerfest sykehus 165 uker 

✓ Kirkenes sykehus   147 uker 

✓ Klinikk Alta       4 uker 

✓ Sami Klinihkka       9 uker 

4.1.6 Innføring av internhusleie modellen 

Finnmarkssykehuset fikk i oppdragsdokument for 2018 følgende krav: 

 

1. Starte arbeidet med husleiemodell, basert på anbefalinger fra pilotprosjekt i 

Helgelandssykehuset og nasjonal rapport. 

 

Ut fra foreliggende vedtak er det startet et arbeid med målsetting å innføre internleie i 

alle foretak i Helse Nord med virkning fra 01.01.2021.» På grunn av korona er frist for 

innføring flyttet 01.01.2023. Det er gjennomført et målrettet arbeid mot innføringen av 
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intern husleiemodell i foretaket. Arbeidet ferdigstilles ved at prosjektet leverer endelig 

prosjektrapport primo 2023. 

 

I budsjettopplegget er FDVU-kostnader knyttet til ambulansestasjoner styrket. 
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5. OMSTILLINGSUTFORDRING OG TILTAKSPLAN 2023  

Arbeidet med tiltaksplan for 2023 tar utgangspunkt i vedtatt tiltaksplan for 2022 

(tiltakspakke 1) og kostnadseffektivisering 2022 (tiltakspakke 2). Siden juni 2022 har 

foretaket hatt inne ekstern bistand for å bistå i å operasjonalisere tiltaksplanene. 

Herunder er det utviklet nye dashbords for forbedret styringsinformasjon. Det er 

utviklet ny møtestruktur med utkikksmøter hver 14 dag, hvor klinikkleder har fokus på 

de 3 største utfordringene og avbøtende tiltak. Det er gjennomført opplæring i HN LIS, 

teams og Excel for å styrke ledere i arbeidet med å forstå og bruke tilgjengelig 

virksomhetsdata, samt effektuere tiltak for å oppnå økonomisk effekt.   

  

Omstillingsutfordringen er betydelig etter 2 år med covid-pandemi. Inngangsfarten til 

2023 er i prognosen satt til –230 mill. Operasjonaliserte tiltak er gjennomgått, og 

beregnet effekt i planene er satt til 1 «Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter 

plan» for alle tiltak. Tiltaksplan 2023 som vedtas i denne saken utgjør 120,6 mill. For 

denne planen er det iverksatt risikokontrollerende handlinger for alle tiltak. Hver 

aktivitet har også en leder med ansvar for å gjennomføre tiltaket.   

 

Risikovektet plan for omstilling (mill kr)  
Budsjett 
2023 

Brutto omstillingsutfordring: -232,1 

    

Forventet effekt av omstilling 
Effekt før 
risikojustering 

Vekting- 
forutsatt 
effekt 

Effekt etter 
risikojustering 

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 120,6 100 % 120,6 

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan   80 % 0,0 
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan   50 % 0,0 

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan   20 % 0,0 

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år   0 % 0,0 

Forventet effekt 120,6   120,6 

    
Uløst omstillingsutfordring:  -111,5 

Tabell 7; Uløst omstilling 2023 

En uløst omstilling på 111,5 mill. Betyr at Finnmarkssykehuset HF planlegger med et 

overforbruk på 111,5 mill. i 2023. 

5.1 Løsningsstrategi budsjett 2023  

Hovedstrategien i budsjettopplegget har vært å videreføre arbeidet med langsiktige 
tiltak/løsningsstrategier. I 2022 har tiltaksarbeidet vært kalt; 

 

✓ Tiltakspakke 1 - Tiltak som ble vedtatt i 2021 Budsjett 2022 
✓ Tiltakspakke 2 – Tiltak som ble vedtatt i styresak 86/2022 

kostnadseffektivisering 2022  
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I budsjettprosess 2023 er disse tiltakspakkene gjennomgått, operasjonalisert, 
risikovurdert og forsterket med avbøtende aktiviteter for å redusere risikoen. Tiltakene 
er nå samlet under en “paraply” og er første steg i en løsningsstrategi for budsjett i 
balanse for 2023. Oversikt over tiltaksplan 2023, jfr. vedlegg 5. 

 

✓ Aktivitetsøkning  

Skal oppnås gjennom å benytte behandlerressurser riktig og på tvers av foretaket. 

Herunder lederstyrte timebøker, fulle timebøker, jobbglidning og sykepleierpoliklinikk.  

  

✓ Bemanningsreduksjon 

Reduksjon i variable månedsverk og innleie skal oppnås ved høyere nærvær, 

bemanningsplaner, jobbglidning, rekruttering og stabilisering, økt nærvær og sikre at 

alle stillinger er budsjettert. 

  

✓ Øvrige kostnadsreduserende tiltak 

Energieffektivisering, riktig bruk av medikamenter, avtalelojalitet 

 

På et overordnet nivå pågår arbeidet med å prioritere og iverksette 

foretaksovergripende tiltak som har som mål å effektivisere arbeidsflyt i foretaket. 

  

✓ Foretaksovergripende tiltak 

Effektiv bruk av radiologikapasitet i FIN 

Effektiv bruk av operasjonskapasitet i FIN 

Effektiv bruk av geriatriressurser i FIN 

Effektiv bruk av stabsressurser i FIN 

Gjennomgå, prioritere og iverksette tiltak fra forslagskassa 

Reviderte fullmakter 

5.2 Tiltaksplan Finnmarkssykehuset HF 

Tiltakspakke 1-2023 budsjett 2023 pr. Klinikk/sykehus  
I tabell 5 presenteres oversikt over tiltak som er utredet, operasjonalisert og 
risikovurdert, jfr. vedlegg 3.  
 
Tabellen viser tiltak pr sykehus/klinikk og foretaksovergripende (kommer) med estimert 
effekt i 2023, og risikovurdering av tiltakene. Frist for gjennomføring av tiltak er satt i 
tidligere budsjettsaker, og tiltaket videreføres med ytterligere effekt i 2023. I tillegg er 
tiltak og frister fra forpliktende tiltaksplan beregnet med effekt i 2023 og videreført. Det 
er unntaksvis nye tiltak i planene for 2023. 
 
Tiltakspakke 2-2023 – Foretaksovergripende tiltak 
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Det er iverksatt et arbeid med foretaksovergripende tiltak som ikke foreligger endelig 
resultat av. Disse tiltakene skal utredes, operasjonaliseres og risikovurderes med mål 
om iverksettelse innen utgangen av desember 2022. Dette arbeidet vil benevnes som 
tiltakspakke 2-2023. Det er iverksatt et arbeid knyttet til områdene radiologi, operasjon, 
geriatri og stab: 
 

✓ Effektiv bruk av radiologikapasitet i FIN 

✓ Effektiv bruk av operasjonskapasitet i FIN 

✓ Effektiv bruk av geriatriressurser i FIN 

✓ Effektiv bruk av stabsressurser i FIN 

✓ Gjennomgå, prioritere og iverksette tiltak fra forslagskassa 

✓ Reviderte fullmakter 

 
Tiltakspakke 3-2023 Finnmarkssykehuset 2.0 
En analyse viser at Finnmarkssykehuset i perioden 2010-2016 har hatt en 
resultatutvikling med et resultatavvik på under 10 mill. I perioden 2017-2018 var 
resultatavviket hhv. -20 og -42 mill. Fra 2019 til 2022 (pr. oktober) har resultatavviket 
økt fra -79 mill. til 193 mill.  
 

 
Figur 6: utvikling i resultat- og resultatavvik i perioden 2010-pr. oktober 2022 
 
De største endringene i driften er at de nye byggene i Kirkenes, Karasjok og Alta sto 
ferdig og ble tatt i bruk i hhv. 2018 og 2019. Avskrivningene økte, men det ble tilført 
kapitalkompensasjon i rammen som dekke det meste av avdragene på lån. 
Rentekostnader knyttet til lån økte med omlag. 20 mill. Fra 2018 til 2019 og er noe av 
forklaringen på økte kostnader. I 2019 ble tjenestetilbudet i Alta utvidet og Klinikk Alta 
og Sami Klinihkka ble skilt ut som egne klinikker, samtidig etablerte Kirkenes sykehus 
seg i helt nytt bygg med ny logistikk. 
 
Siden 2018 har Finnmarkssykehuset HF hatt et effektiviseringskrav knyttet til drift, 
samtidig som foretaket har blitt styrket med midler til nye tilbud. Kostnadene har 
imidlertid økt betydelig og mer enn budsjettene er styrket. Den store endringen kom i 
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2021 hvor avviket for første gang på 10 år var i overkant av -111 mill. Noe skyldes 
endring i drift og beredskap forårsaket av covid-19, men det meste kommer som følge av 
økte stillinger samtidig med store rekrutteringsutfordringer både på legesiden og 
spesialsykepleiere. Utover at tiltak i tiltakspakke 1 og 2 vil gi effekt i dagens driftsform 
vil foretaket fortsatt ha en uløst omstillingsutfordring på mellom 100-115 mill.  
 
Det er derfor iverksatt et omstillingsarbeid som vil pågå i 2023. Arbeidet er så vidt 
startet og det vil settes ned en prosjektgruppe som får et tydelig mandat med å utforme 
Finnmarkssykehuset 2.0 innenfor den økonomiske og ressursmessige rammen foretaket 
har. 
 
Historisk resultatutvikling viser at det er sannsynlig at den store driftsendringen og 
omstillingsutfordringen har kommet under pandemien. 

5.2.1 Administrasjonen (Stab og fellesfunksjoner)  

Fellesfunksjoner har en negativ årsprognose på -23 mill. pr. Oktober. Det er på dyre 
legemidler/h-resepter og gjestepasientkostnader foretaket har betydelig høyere 
kostnader enn inntekter. Pr. Oktober utgjør disse kostnadene et overforbruk på 24,5 
mill. Dette til tross for en høy «byttegrad» på avtalepreparater, strukturert oppfølging av 
rekvirent (lege) og oppfølging med sykehusinnkjøp. Det er en høy risiko knyttet til 
utviklingen i kostnadene for dyre legemidler.   
 
Stabsavdelingene har et positivt avvik pr. Oktober på 0,6 mill. Og en årsprognose på 0,7 
mill. Dette skyldes i all hovedsak reisestopp og at enkelte stillinger har stått vakant ved 
lengere fravær. Det ligger i tillegg en reserve hos direktøren som delvis er benyttet til å 
finansiere innleide konsulenter i forbindelse med operasjonalisering og gjennomføring 
av tiltak.   
 
Stabsavdelingene har iverksatt et arbeid med å se på mulig effektivisering av oppgaver 
og bedre utnyttelse av stabsressurser på tvers av foretaket. I arbeidet er det et mål å 
effektivisere slik at foretaket kommer på tilnærmet samme nivå som 
Helgelandssykehuset. En slik effektivisering vil kreve at foretaket ser alle stabsstillinger 
på nivå 2 og 3 i sammenheng. Effektivisering av stillinger vil gi en effekt på omlag 2,5-5,0 
mill. En effektivisering av stabsstillinger betyr ikke at ansatte må slutte, men på lik linje 
med andre stillinger vil en slik effektivisering kunne bety endringer i arbeidssted eller 
arbeidsoppgaver.  
 

5.2.2 Hammerfest sykehus  

Hammerfest sykehus har et negativt avvik på 76,7 mill. pr. oktober. Årsprognosen er 
negativ med –88,3 mill. pr. Oktober. I resultatavviket inngår innleie fra byrå med ca. 70 
mill. 
  
Hammerfest sykehus har utarbeidet tiltak på 51,4 mill. for å ta ned overforbruket. Dette 
betyr at Hammerfest sykehus styret mot et resultatavvik på 36,9 mill. i 2023. 
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Hammerfest sykehus sin tiltaksplan er gjennomgått, operasjonalisert og risikovurdert. 
Det er derfor sannsynlig at sykehuset får 100% effekt på tiltakene. 
 

Sykehus/klini
kk Tiltak 

 Forventet effekt 
2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.1 Øke poliklinisk aktivitet 

                                        
5 260  

01.01.202
1 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.2 Øke aktivitet generell kirurgi 

                                            
250  

01.01.202
3 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.3 Øke aktivitet generell ortopedi 

                                            
500  

01.01.202
3 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.4 Hjertepoliklinikk 

                                            
250  

01.01.202
3 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.6 Søvnpoliklinikk 

                                            
200  

01.10.202
2 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 2.1 Redusere innleie 

                                      
22 640  

01.01.202
2 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 2.2 Bemanningsplanlegging 

                                      
12 100  

01.10.202
2 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 2.3 Redusere sykefravær 

                                        
1 040  

01.01.202
2 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 3.2 Reisestopp 

                                        
1 000  

01.05.202
2 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 3.5 Redusere varekostnader 

                                            
650  

01.01.202
3 

 Forventet effekt Hammerfest sykehus 
                                      
43 890   

Tabell 8; Tiltaksplan Hammerfest sykehus 
 
Aktivitetsøkning 
Hammerfest sykehus planlegger å øke aktiviteten i somatisk virksomhet ytterligere i 
2023 (+6677 konsultasjoner) og har økt ISF-inntektene i budsjettet for 2023 med 4,4 
mill. Økningen skal skje ved at antallet konsultasjoner øker innenfor områdene: 
 

✓ Øke plantall kirurgi med 1 100 konsultasjoner 
✓ Øke plantall ortopedi med 2 300 konsultasjoner 
✓ Økt aktivitet urologi/MR prostata 
✓ Øke antall kirurgiske operasjoner og protesekirurgi 
✓ Etablere sykepleierdrevet hjertepoliklinikk 
✓ Etablere sykepleierdrevet ØNH poliklinikk 

 
Innenfor fagområdet Psykisk helsevern og rus er det lagt en plan på at alle behandlere 
skal ha i snitt 2 og 3 konsultasjoner på hhv. BUP og VPP. Antall dager poliklinisk 
virksomhet øker med 650 konsultasjoner i plan. På grunn av endring i finansieringen 
planlegges en liten øking i inntekt med 0,2 mill. 
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Risikoen for å nå plantall både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus er knyttet 
til rekruttering av egne spesialister.  
 
Sykehuset har også besluttet forbedret koding i 2023 for å forsterke tiltaket knyttet til 
ISF-inntekt.  
 
Bemanningsreduksjoner 
I 2023 skal Hammerfest sykehus ta ned 31,4 årsverk fordelt på faste, variable og innleie 
fra firma. Fordelingen er slik 

- 14 faste årsverk 
- 9,8 variable årsverk 
- 7,6 årsverk innleie fra firma 

 
Dette skal gjøres gjennom  

✓ Aktiv rekruttering, dvs. være tilstede på rekrutteringsarenaer 
✓ Redusere innleie på medisin, radiologi  
✓ Nedtak av senger, herunder reviderte bemanningsplaner og pleiefaktor. 
✓ Oppgaveglidning, riktig ressurs på rett plass.  
✓ Definere tiltak for 10 faste stillinger som ikke er finansiert. 
✓ Bemanningsplaner for leger inn i GAT (dette står ikke i tiltaksplanen??) 

 
Øvrige kostnadsreduksjoner 

- Reisevurdering videreføres, reiser godkjennes av klinikkleder  
- Innkjøpsstopp videreføres i 2023 
- Økt andel digitale konsultasjoner (bør ikke dette ligge under aktivitet?) 
- Redusere varekostnader (PCR hurtigtester) 

5.2.3 Kirkenes sykehus 

Kirkenes sykehus har et negativt avvik på 58 mill. pr. oktober. Årsprognosen er negativ 
med –65,9 mill. pr. oktober. I resultatavviket inngår innleie fra byrå med 14,3 mill. 
  
Kirkenes sykehus har utarbeidet tiltak på 40,2 mill. for å ta ned overforbruket. Dette 
betyr at Kirkenes sykehus styret mot et resultatavvik på 25,7 mill. i 2023. 
 
Kirkens sykehus sin tiltaksplan er gjennomgått, operasjonalisert og risikovurdert. Det er 
derfor sannsynlig at sykehuset får 100% effekt på tiltakene.  
 

Sykehus/klini
kk Tiltak 

 Forventet effekt 
2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.1 Øke poliklinisk aktivitet somatikk                                       
11 734  01.01.2021 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.3 Øke aktivitet BUP                                         
1 162  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.4 Øke aktivitet VPP                                             
622  01.10.2022 
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Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.5 Etablere sykepleier poliklinikk, kardiologi                                             
965  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.1 Redusere innleie fra byrå                                         
8 798  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.2 Tidlig booking av ferievikarer                                             
496  01.06.2021 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.3 Redusere sykefravær til 7,5%                                         
4 527  01.01.2021 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.4 Redusere overtid og innleie på 
døgnenhetene 

                                        
7 979  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.5 Avvikle personell relatert til korona                                         
2 381  01.09.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.6 Holde stillinger vakant i deler eller hele 2023                                             
901  01.01.2023 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 3.1 Redusere innkjøp av PCR hurtigtest                                             
658  01.09.2022 

 Forventet effekt Kirkenes sykehus 
                                      
40 224   

Tabell 9; Tiltaksplan Kirkenes sykehus 
 
Aktivitetsøkning  
Krikenes sykehus planlegger å øke aktiviteten i somatisk virksomhet ytterligere i 2023 
og har økt ISF-inntektene i budsjettet for 2023 med 5,6 mill. Økningen skal skje ved at 
antallet konsultasjoner øker med 3.772 innenfor områdene: 
 

✓ Tilbakeføring av hjerte- og lungepasienter fra UNN 
✓ Økt andel digitale konsultasjoner 
✓ Gjennomgå timebøker jevnlig for bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet 
✓ Økt aktivitet gjennom nytt tilbud Helse i arbeid 
✓ Økt antall ortopediske konsultasjoner med 1130 ved ansettelse i ledig stilling  
✓ Etablere sykepleierpoliklinikk innen kardiologi og nevrologi 
✓ Vurdere sykepleierpoliklinikk innen områdene stomi, sårpleie, geriatri og 

diafoto   
 
I tillegg skal sykehuset styrke kodekontrollen ved at alle epikriser skal gjennomgås, og 
det skal sikres innkreving av gebyr og egenandel i hht. regelverket. Sykehuset avsetter 
ressurser til kodeansvarlig sykepleier/lege på kirurgisk avdeling på lik linje med 
tidligere avsatt ressurs på medisinsk avdeling.  
 
I Psykisk helsevern og rus er antallet konsultasjoner gjennomgått og fra 1.10.2022 skal 
alle behandlere gjennomføre 2 og 3 konsultasjoner pr. dag i hhv. BUP og VPP. Klinikken 
vil dermed øke antallet konsultasjoner med 33 i 2023.  
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Bemanningsreduksjoner 
Sykehuset skal ta ned 21,3 årsverk/månedsverk fordelt på: 
 

- Faste 0,8 årsverk 
- Variable 17,7 årsverk 
- Innleie fra byrå 2,8 årsverk 

 
Dette skal gjøres gjennom følgende aktiviteter: 
 

✓  Redusere innleie fra byrå  
o Somatikk 130 uker 
o PHR 17 uker 

✓ Redusere overtid og innleie 
o Jobbglidning, sengeposter og intensiv 
o Rekruttering  
o Reduser administrativ tid til møter, utvalg og prosjekter  
o Avvikle personell relatert til covid-19 
o Øke nærvær 
o Tidlig booking av sommervikarer 
o Økt samarbeid med HR og Nav 

✓ Faste stillinger 
I tillegg vurderes stillinger uten finansiering, dette utgjør 30,2 stillinger.  
 

 
 

 

 
Øvrige kostnadsreduksjoner  

Tiltak 3.1 Redusere innkjøp av PCR hurtigtest 
- Tilpasse beholdning på lager ihht. Beredskapsutvalgets bestemmelser 
- Rammeavtale under utarbeidelse av Sykehusinnkjøp Nord vil gi redusert pris 

 

5.2.4 Sami Klinihkka  

Sami Klinihkka har et negativt avvik på 1,6 mill. pr. oktober. Ut fra dette er årsprognosen 
er negativ med 2,9 mill. pr. oktober. Sami Klinihkka har imidlertid et positivt avvik 
knyttet til etablering av geriatrisk, og videreutvikling av samisk tolketjeneste. Når man 
hensyntar at geriatrisk team er på plass i 2023 og at prosjektet videreutvikling av 
samisk tolketjeneste kommer i gang i 2023 er utfordringen i Sami Klinihkka ca. 5,5 mill. I 
2023. Sami Klinihkka har tiltak på 5,5 mill. Og planlegger dermed med økonomisk 
balanse i 2023. 
 
Sami Klinihkka sin tiltaksplan er gjennomgått, operasjonalisert og risikovurdert. Det er 
derfor sannsynlig at klinikken får 100% effekt på tiltakene. 
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Sykehus/klini
kk Tiltak 

 Forventet effekt 
2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  

Sami klinihkka Tiltak 1.1 Forbedre resultatet i 520 Somatisk avdeling 
                                            
100  

01.01.202
1 

Sami klinihkka Tiltak 1.2 Forbedre resultatet i 590 PHR avdeling 
                                        
2 972  

01.10.202
2 

Sami klinihkka Tiltak 1.3 Forbedre resultatet gjestepasientinntekt 
                                            
263  

01.01.202
1 

Sami klinihkka Tiltak 1.4 Redusere inntektssvikt ved avbest. av time 
                                            
180  

01.10.202
2 

Sami klinihkka Tiltak 2.1 Redusere sykefravær 
                                              
58  

01.01.202
1 

Sami klinihkka Tiltak 2.2 Redusere innleie 
                                            
800  

01.01.202
2 

Sami klinihkka Tiltak 2.3 Ta ned stilling døgnenheten 
                                            
860  

01.01.202
1 

Sami klinihkka Tiltak 2.4 Stilling merkantil 
                                            
225  

01.01.202
2 

 Forventet effekt Sami klinihkka 
                                        
5 458   

Tabell 10; Tiltaksplan Sami Klinihkka 
 
Aktivitetsøkning  
Sami Klinihkka planlegger å øke aktiviteten betydelig 2023. Det forventes en liten 
økning innenfor poliklinisk somatikk, men det er i hovedsak innenfor psykisk helsevern 
og rus og gjestepasienter fra grenseområdene det forventes en økning. Klinikken 
planlegger å øke aktiviteten ytterligere gjennom; 
 
Somatikk 
I somatikk øker antallet konsultasjoner med 482 i 2023. 
 

✓ Pacemaker kontroll 
✓ Fundusfotografering av øyebunn 

 
Psykisk helsevern og rus 
I planene er det lagt inn 1, 2 og 3 konsultasjoner pr. dag pr. behandler i hht. BUP og VPP. 
Det planlegges ikke med aktivitet i 3,5 vakante stillinger i VPP, da det er vanskelig å 
rekruttere i disse stillingene.  Det planlegges med en aktivitetsøkning på 3.181 i 2023. 
Aktivitetsøkningen i psykisk helsevern og rus skal skje ved: 
 

✓ Økt antall konsultasjoner pr. Behandler i BUP og VPP 
✓ Økt krav til behandlere i Nasjonalt team 
✓ Øke gjestepasienter fra grenseområdene 
✓ Tidlig innkalling av ny pasient ved avbestilling av time 
✓ Sikre at ikke møtt-gebyr sendes ut ihht. Retningslinjer og regelverk 
✓ Lederstyrte timebøker innføres, endring fra behandlerstyrte timebøker 
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Bemanningsreduksjon 
Sami Klinihkka har samme antall stillinger, både faste og variable. 
Innleiekostnaden skal reduseres ved omprioritering av ressurser og nyansettelser. 
 
 
Øvrige tiltak 
Har noen engangseffekter fra 2022 som ikke vil komme i 2023. 
 

5.2.5 Prehospital klinikk og pasientreiser  

Prehospital klinikk og pasientreiser har et negativt avvik på 15,5 mill. pr. oktober. 
årsprognosen er negativ med –22,4 mill. Prehospital klinikk har tiltaksplan på 10,2 mill., 
og planlegger dermed med et negativt avvik på 11,6 mill. i 2023. 
 

Sykehus/klini
kk Tiltak 

 Forventet effekt 
2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  

Prehospital 
klinikk Tiltak 1.1 Legevaktstelefon AMK 

                                            
600  

01.01.202
3 

Prehospital 
klinikk Tiltak 2.1 Redusere sykefravær 

                                            
250  

01.01.202
1 

Prehospital 
klinikk Tiltak 2.2 Redusere overtid 

                                        
2 500  

01.11.202
2 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.1 Varekostnader 

                                            
310  

01.01.202
3 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.2 Reisekostnader 

                                            
100  

01.01.202
3 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.3 Bildriftskostnader    

                                            
200  

01.01.202
3 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.4 Reduksjon ledsagerkostnader   

                                            
200  

01.03.202
3 

Prehospital 
klinikk 

Tiltak 3.5 Reduksjon lisens- og programvarekostnader
    

                                        
1 000  

01.01.202
3 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.6 Engangseffekter fra 2022 

                                        
4 400  

01.01.202
3 

Prehospital 
klinikk Reduksjon av stilling 

                                            
650  

01.01.202
2 

 Forventet effekt Prehospital klinikk 
                                      
10 210   

Tabell 11; Prehospital klinikk 
 
Inntekter 
Avtale mellom AMK og kommunene er under revidering og vil reforhandles. Prisen har 
ikke vært juster på mange år, og kostnadene på tjenesten er økt med 0,6 mill. Det 
forventes at legevaktavtalen dekker kostnadene.  
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Bemanningsreduksjoner 
Stillingsreduksjoner i Prehospital klinikk er knyttet til variabel lønn, dvs. overtid og 
utrykning samt at klinikkleder tar ned en stilling i stab. Stillingsreduksjonen fordeler  
seg slik: 
 

✓ Faste stillinger 1 
✓ Variable stillinger 2,5 

 
Klinikken skal ta ned månedsverk gjennom: 
 

✓ Redusere sykefravær 
✓ Vurdere å endre turnuser 
✓ Redusere overtid 
✓ Bedre koordinering av AMK 
✓ Vurdere vikarpool 
✓ Økt møtekjøring i Øst-Finnmark 
✓ Økt samarbeid med, og riktig bruk av pasientransportbiler 

 
Øvrige kostnadsreduksjoner 
Øvrige kostnader som skal reduseres: 
 

✓ Varekostnader, gjennomgå avtaler og rutiner 
✓ Reisekostnader, økt bruk av teams 
✓ Nedtak stilling som ikke har vært budsjettert 
✓ Bildriftskostnader, god kompetanse ved vurderinger 
✓ Reduksjon ledsagerkostnader, unngå bruk av politi - utdanne egne ledsagere 
✓ Reduksjon lisens- og programvarekostnader, gjennomgå avtaler og rutiner 
✓ Drivstoffpriser går ned, har hatt en kostnadsøkning på nærmere 10% i 2022 
✓ Midlertidig husleiekostnader helikopter Kirkenes  

5.2.6 Klinikk Alta  

Klinikk Alta har et negativt avvik på 29,6 mill. pr. Oktober 2022. Årsprognosen er 
negativ med -29,7 mill. pr. Oktober.  
 
Klinikk Alta har utarbeidet tiltak for 17,9 mill. for å ta ned overforbruket. Tiltakene er i 
all hovedsak nye tiltak opprettet for 2023, mens noen er videreført fra 2021 og 2022. De 
mest omfattende tiltakene er knyttet til aktivitet og reduserte månedsverk knyttet til 
variable og innleiekostnader, samt engangskostnader.  
 
Med en omstillingsutfordring på 29,7 mill. Og tiltak på 17,9 mill. Planlegger klinikk Alta 
med et budsjettavvik på 11,8 mill. I 2023. 
 

Sykehus/klini
kk Tiltak 

 Forventet effekt 
2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  
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Klinikk Alta Tiltak 1.1 Forbedre ISF-inntekt Somatisk avdeling 
                                        
3 929  

01.01.202
1 

Klinikk Alta Tiltak 1.3 Forbedre ISF-inntekt i PHR 
                                        
1 010  

01.10.202
2 

Klinikk Alta Tiltak 2.1 Redusere innleie i somatisk avdeling 
                                        
2 246  

01.10.202
2 

Klinikk Alta 
Tiltak 2.2 Redusere innleie i Psykisk helsevern og 
TSB 

                                        
3 761  

01.10.202
2 

Klinikk Alta 
Tiltak 2.3 Redusere 4 senger somatisk 
sengeenhet og ta ned overforbruk 

                                        
1 728  

01.10.202
2 

Klinikk Alta Tiltak 2.4 Redusere overforbruk på TSB 
                                            
500  

01.10.202
2 

Klinikk Alta Tiltak 2.6 Lavdrift 
                                            
500  

01.06.202
2 

Klinikk Alta Tiltak 2.7 2,62 faste stillinger ikke finansiert 
                                            
611  

01.10.202
2 

Klinikk Alta 
Tiltak 3.1 Redusere fristbruddskostnader psykisk 
helse 

                                            
869  

01.01.201
8 

Klinikk Alta Tiltak 3.2 Reduksjon av driftskostnader 
                                        
2 791  

01.05.202
2 

 Forventet effekt Klinikk Alta 
                                      
17 945   

Tabell 12; Tiltaksplan klinikk Alta 
 
Aktivitetsøkning 
Klinikken har i 2022 hatt en bra aktivitetsøkning og planlegger å øke aktiviteten 
ytterligere i 2023. 
 
Aktiviteten i somatikk skal øke med 3098 i 2023. Dette gjøres ved: 

✓ Fylle timebøker 
✓ Oppstart hjertepoliklinikk 
✓ Konsolidere høy aktivitet røntgen innenfor åpningstid 
✓ SMS varsling av pasienter gir bedre kontroll 
✓ Øke inntekter på ikke-møtt ihht. Regelverk og retningslinjer. 

 
Tiltakene i somatikken skal gjennomføres gjennom økte plantall i budsjett, samt ved økt 
aktivitetskrav per behandler som ambulerer til Klinikk Alta og tette timebøker etc. 
Utover dette skal tannhelsetjenesten ha operasjonsuker ved klinikken som øker 
inntekter. Det skal også økes ikke møtt gebyr i 2023 og skjerpe rutiner vedrørende 
dette. 
 
Psykisk helsevern og rus 
I Psykisk helsevern og rus er det satt krav til 2 og 3 konsultasjoner pr. behandler pr. dag 
i gjennomsnitt. Dette gir økt antall konsultasjoner på 877. Dette skal gjøres ved: 
 

✓ Økt antall konsultasjoner pr. Behandler  
✓ Lederstøtte for å frigi tid til pasientbehandling 
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 I PHR er det laget et system for oppfølging per behandler der kravene er lagt inn og 
følges opp hver mnd. av enhetsleder. 
 
Bemanningsredusksjoner 
Bemanningsreduksjoner gjennomføres ved å ta ned variable og innleide månedsverk. 
 

- Redusere innleie somatisk avdeling 
- Redusere innleie i PHR og TSB. 
- Redusere 4 senger på somatisk enhet og ta ned overforbruk 
- Redusere overforbruk på TSB 
- Redusere administrative stillinger –0,5 holde stilling vakant 
- Ta ned 2,62 faste stillinger som ikke er finansiert 
- Lavdrift 

 
Tiltakene i somatikken skal gjennomføres ved at det ansettes fast en allergolog og en 
hudlege, og ØNH lege for å ta ned innleie. Det skal ikke leies inn på fødestua som gir 
besparelse på 0,5 stilling, samt ferieavvikling på røntgen uten innleie fra byrå. I PHR skal 
det ansettes fast en psykiater for å ta ned innleie, og styre innleie bedre via planmessig 
styring av innleiebehov. Det skal også ansettes fast psykologspesialist til rusteam/TSB 
sengeenhet. 

5.2.7 SDE, Service, drift og eiendom  

Service, drift og eiendom (SDE) har et negativt avvik på 1,8 mill. pr. Oktober. 
Årsprognosen er negativ med 2 mill. pr. oktober. SDE har positivt avvik knyttet til 
byggetiltak og lavere kostnader på IKT i 2022. I 2023 vil kostnader påløpe fullt ut. 
Inngangsfarten til 2023 beregnes derfor til å være budsjett i balanse.   
 

Sykehus/klini
kk Tiltak 

 Forventet effekt 
2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  

SDE 
Tiltak 1.1 Forbedre inntektene ved Kirkenes 
Parkering 

                                            
300  

31.12.202
1 

SDE Tiltak 1.2 Inntekter Kjøkken Hammerfest 
                                            
300  

01.09.202
2 

SDE Tiltak 2.1 Redusere energiforbruk FIN 
                                        
1 000  

31.12.202
1 

SDE Tiltak 2.2 Revidert Tana avtale 
                                            
500  

31.12.202
1 

SDE Tiltak 2.3 Medisinske gasser Alta/Kirkenes 
                                            
500  

31.12.202
1 

 Forventet effekt SDE 
                                        
2 600   

Tabell 13; tiltaksplan SDE 
 
SDE har utarbeidet tiltak på 2,6 mill. for 2023. Dette er stort sett gamle tiltak som vil gi 
ytterligere effekt i form av reduserte kostnader og normaliserte inntekter i 2023. De 
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mest omfattende tiltak er knyttet til pågående energitiltak i hele FIN og innstallering av 
anlegg for trykkluft i Alta og Kirkenes. Utover dette er det tiltak basert på inntekter på 
parkering i Kirkenes og inntekter knyttet til kantinedrift i Hammerfest. 
 
Tiltakene skal gjennomføres gjennom tekniske oppgraderinger av bygg og innføring av 
oppfølgingssystem for energi i hele FIN på alle lokasjoner. Utover dette skal avtale med 
Tana Kommune gjennomgås og revidert driftsavtale med kommunen signeres. I tillegg 
planlegges det for økte inntekter ved parkeringen i Kirkenes og ved kantinedriften i 
Hammerfest. Det er også installert et eget anlegg for trykkluft i Alta og Kirkenes som skal 
redusere kostnader på innleie av flasker med trykkluft fra eksterne. 

5.3 Foretaksovergripende tiltak 

Finnmarkssykehuset har en uløst omstillingsutfordring på 109 mill. I 2023. Det er derfor 
iverksatt et arbeid med en tiltakspakke 2-2023 foretaksovergripende tiltak, og 
tiltakspakke 3-2023 Finnmarkssykehuset 2.0.  

5.3.1 Tiltakspakke 2-2023 foretaksovergripende tiltak 

Finnmarkssykehuset jobber nå med ytterligere omstillingstiltak for et budsjett i balanse. 
Tiltakene er foretaksovergripende og det som prioriteres på kort sikt er; 
 
✓ Effektiv bruk av spesialister på tvers 

Tiltak knyttet til delrapport 4.6 Effektiv bruk av spesialister på tvers pågår. 
Økonomisk effekt av tiltaket vil styrket tiltak om økt aktivitet i tiltaksplanen. 
Tiltaksplanen vil oppdateres med aktiviteter etterhvert som det foreligger 
beslutninger om konkrete tiltak og operasjonalisering av disse.  
 

✓ Effektiv bruk av operasjonskapasitet  
Helse Nord RHF har gjennomført en analyse av operasjonskapasiteten i Nord. Dette 
arbeidet legges til grunn for å arbeid videre med effektiv bruk av kapasiteten. 
Finnmarkssykehuset HF kan imidlertid ikke belage seg på at operatører og 
anestesiteam skal komme fra andre foretak, der er derfor iverksatt et arbeid for å se 
på utnyttelse av kapasiteten i form av både ressurser og utstyr internt i Finnmark. 

 
✓ Effektiv bruk av radiologikapasitet 

Helse Nord RHF har gjennomført en analyse av radiologikapasiteten i Nord. Dette 
arbeidet legges til grunn for å arbeid videre med effektiv bruk av kapasiteten. Det er 
iverksatt et arbeid for å se på utnyttelse av kapasiteten i form av både ressurser og 
utstyr internt i Finnmark. 

 
✓ Effektiv bruk av geriatri 

Spesialister i Geriatri har vært vanskelig å rekruttere i Finnmark. Pr i dag har Sami 
Klinihkka ressurser til å etablere geriatrisk team, men har ikke klart å bemanne 
teamet. Det er et mål å etablere et samarbeid på tvers for å kunne benytte ressursene 
slik at foretaket kan tilby behandling og bistand til flere. 
 



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 42 av 64 
 

✓ Effektiv bruk av stabsstillinger  
Arbeidet med å se på stabsstillinger er godt i gang. Det er gjort en sammenligning 
med Helgelandssykehuset som viser at FIN bruker 9 flere stillinger enn Helgeland. 
Noe av forklaringen ligger i ulik organisering ved at Helgeland har samlet alle 
stabsressuser i sentral stab, mens Finnmarkssykehuset har desentralisert 
stabsressursene. Arbeidet har blitt stilt i bero mens arbeidet med operasjonalisering 
av tiltak har pågått. 
 
Det er et mål at en arbeidsgruppe skal levere et forslag til effektivisering av 
stabsressurser på tvers primo 2023.  
 

✓ Innstrammet fullmaktsdelegasjon 
Finnmarkssykehuset HF har fått i oppdrag fra Helse Nord å vurdere fullmaktene. 
Fullmaktstruktur og begrensning av fullmakter skal behandles av foretaksledelsen i 
begynnelsen av desember. Forslaget som foreligger innebærer begrensning av 
fullmakt innenfor områdene: 
 

o Beløpsgrenser  
o Fullmakt til å tilby lønn utenfor tariff 
o Fullmakt til bestilling utenfor rammeavtale 

5.3.2 Tiltakspakke 3-2023 Finnmarkssykehuset 2.0 

 
I tillegg er det lagt et grunnlag for det videre arbeidet et større omstillingsarbeid, 
Finnmarkssykehuset 2.0. Første steg er å utarbeide et grunnlag og en 
prosjektbeskrivelse for å løse den uløste omstillingsutfordringen som gjenstår i januar 
2023. 

5.3.3 Gevinstrealisering nye Hammerfest sykehus -langsiktig  

I gevinstrealiseringsplanen til nye Hammerfest sykehus er det synliggjort 
effektiviseringsgevinster i driften på 38 mill. Her er ikke effektivisering knyttet til 
samarbeidet mellom 4 parter tatt inn i gevinstplanen. 
 
Alle leieavtaler og avtaler om FDVU-leveranser er på plass. Det gjenstår nå å synligjøre 
synergieffekten knyttet til samarbeidet innenfor ulike områder:  
 
• Forvaltning, drift og vedlikehold 
• Felles sentralbord 
• Felles kantine 
• Felles frontdesk/resepsjon 
• Felles portørtjeneste 
• Felles vakttjeneste 
• Felles brøytetjeneste 
• Felles parkeringsløsning 
• Felles kjøkkenløsning  
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• Felles Medisinteknisk tjeneste  

5. RISIKOVURDERING TILTAKSPLANER 2023  

Alle tiltaksplaner er risikovurdert og avbøtende tiltak er innarbeidet av 
sykehus/klinikkene. For tiltak som fremkom med høy risiko ble det satt inn avbøtende 
tiltak. Avbøtende tiltak og arbeidet med disse planene helt ut i linja, gjør at risikoen i 
gjennomføringen av tiltak er lav. Det vurderes som at det er sikkert at tiltakene 
gjennomføres med planlagt effekt.  
 
Det er ikke avdekket negative konsekvenser for tjenestetilbud, kvalitet og 
pasientsikkerhet som følge av de tiltak som så langt er redegjort for i tiltaksplan for 
2023. Klinikkene har et betydelig overforbruk av variabel lønn/overtid og innleie. Tiltak 
vil i all hovedsak iverksettes for å drifte innenfor de økonomiske rammer foretaket har. I 
den grad tiltak vil omhandle organisasjonsendring for faste årsverk vil de ansatte bli 
ivaretatt i tråd med foretakets retningslinjer og omstillingsprosedyrer. 
 
Identifiserte tiltak gir ikke tilstrekkelig effekt i budsjettåret 2023, men det er gjort et 
grundig arbeid og det er større sannsynlighet for at tiltaksplanen på 120,4 mill. Som 
foreligger blir gjennomført. Det er iverksatt ytterligere arbeid knyttet til tiltakspakke 2-
2023 hvor utnyttelse av ressurser på tvers innenfor områdene radiologi, operasjon, 
geriatri og stab er påbegynt. Herunder er innstramming av fullmakter et sentralt grep.  
 
28. og 29. november hadde foretaksledelsen et møte hvor temaet var tiltakspakke 3-
2023 Finnmarkssykehuset 2.0. Med dette møtet går startskuddet på et strategisk arbeid 
hvor det sees på større omstillinger og endringer.   

6. AKTIVITET  

Aktivitetsbudsjettet er en oppsummering av aktivitet og poeng for foretaket overordnet, 
men noen kommentarer pr sykehus/klinikk. Aktivitet pr. sykehus/klinikk, ligger vedlagt 
i vedlegg 2. 
 
Aktivitetsbudsjettet er basert på innmeldte plantall fra sykehusene/klinikkene, ganget 
opp med DRG-indekser og årets ISF-sats. For 2023 reduseres ISF-andelen fra 50% til 
40% i somatikken, noe som gjør at innsatsstyrt finansering blir lavere for somatikken, 
og rammeandelen høyere. Det gir likevel mening å se på DRG-poeng på aktivitet, da 
dette sier noe om opptak/nedtak av aktivitet uavhengig av ISF-satsen. Andelen i PHR 
holdes uendret. 
 
Arbeidet med planlegging av aktivitet for 2023 har vært ulikt praktisert i 
sykehusene/klinikkene. Maler med historikk, prognose og sjekkliste ble distribuert i 
sommer. Noen klinikk/sykehusledere har tidlig tatt styringa for eget sykehus/klinikk, 
med god involvering i klinikken, god dokumentasjon på aktivitetsendringer og levering i 
tide. Andre har nok ikke brukt sjekkliste og dokumentert endringer i like stor grad.  
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Aktivitetsplanene er imidlertid kvalitetssikret på et overordnet nivå, og det er også gjort 
en kvalitetssikring mot tiltaksplaner. Aktivitetsplanene har vært gjenstand for flere 
«runder» og de aktivitetsplanene som nå foreligger er godkjent og kvalitetssikret av 
klinikkledere samt av kontroller i økonomiavdelingen. Usikkerheten som ligger i 
aktivitetsbudsjettet er sikret ved at aktivitetsøkning er budsjettert opp på 
medikamenter og ikke knyttet til stillinger og lønnsbudsjett.  
 
Det er også varierende hvor godt plantall har samsvart med tiltak i tiltaksplaner. Det 
virker å være ulik praksis rundt involvering og forankring internt i klinikkene, som 
naturligvis gir litt risiko knyttet til budsjetterte inntekter. Uklarheter rundt 
ambuleringsavtaler er også et risikoelement, da vi risikerer at en ressurs er planlagt 
brukt over 100 % samlet for klinikkene. For PHR har sykehusene/klinikkene vært enig 
om en felles fratrekksliste fra normtall pr. behandler. Denne er likevel tolket ulikt, slik at 
plantallene spriker litt mellom enhetene sett opp mot bemanning.  
Det er en risiko knyttet til plantall for vakante stillinger. Risikoen er redusert ved at 
plantall for klinikker som har hatt mange vakante stillinger over mange år er tatt ned. 
Dette gjelder i all hovedsak innen psykisk helsevern og TSB, og spesielt for Sámi 
klinihkka.  

6.1 Somatikk 

Planlagt aktivitet for somatikk i 2023 legges nesten 15 000 episoder over planen for 
2022, og genererer en økning på ca 750 poeng totalt for foretaket. Denne 
aktivitetsøkninga gir en inntektsøkning på omlag 18 mill. isolert sett. Det er likevel en 
reduksjon i ISF- inntekt i foretaket, noe som skyldes endringen i finansiering hvor ISF 
reduseres fra 50% til 40%.  
 
For beregning av DRG-poeng har vi brukt historisk indeks for 2022, med en ekstra 
kontroll på indeksutvikling de siste fire år på de ti “plantallsenhetene” som bidrar mest 
til ISF for foretaket. Dette er et tiltak for å unngå å bruke en tilfeldig variasjon i 2022 til å 
gi feilaktig høye/lave inntekter for 2023. I denne kontrollen er det kun medisinsk 
avdeling i Hammerfest som hadde relativt høy indeks i 2022 sammenlignet med de siste 
fire årene, som er litt korrigert. Bidraget fra den høyt vektede aktiviteten som var 
signifikant høyere dette året er dermed filtrert bort (ca 10 episoder) ved beregning av 
DRG-indeks for 2023. 

6.1.1 Antall episoder 

 

 
Tabell 14; Antall episoder somatikk 
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Planlagt aktivitet i 2023 legges omlag 15 000 episoder over planen for 2022. Plantall for 
døgnopphold holdes likt som 2022 for foretaket som helhet, mens poliklinikk og 
dagbehandling samlet økes med nesten 15000 episoder.  Når det gjelder poliklinikk og 
dagopphold står Hammerfest sykehus for 6600 av økningen, Kirkenes sykehus for 3800, 
Alta for 4000 og Sámi klinihkka for 500. Hovedårsakene til denne større økningen i 
poliklinikk (17 % økning), er effektiviseringstiltak, jfr. tiltaksplaner, nyoppstartede 
hjertesviktpoliklinikker og at man har fått ansatt ressurser som tidligere har vært 
vakante. 
 

6.1.2 Antall DRG  

 
Tabell 15;  Antall DRG somatikk 
 
Sammenlignet med DRG-poeng for plantall 2022 så planlegges det aktivitet i 2023 
tilsvarende en økning på 750 poeng totalt. I dette ligger det en reduksjon på 
døgnopphold på ca. 70 poeng, og en økning på poliklinikk og dagbehandling på 820 
poeng.  
 
Det er Hammerfest sykehus som genererer reduksjon av poeng for døgnbehandling. 
Årsaken er ikke nedtak av aktivitet på døgn totalt, men at pasienttyngden (DRG-
indeksen) på den aktiviteten som tas ned (ortopedi døgn) er høyre enn den delen som 
tas opp (generell kirurgi), i tillegg til risikojustert indeksen for medisinsk avdeling. Opp- 
og nedtak er begrunnet i historikk/prognose.  
 
For de 820 poengene i økning på dagbehandling og poliklinikk er det Hammerfest 
sykehus som står for 400, Kirkenes sykehus for 180, klinikk Alta 200, og Sámi klinihkka 
20. Poeng. Årsakene til endring er planlagt økning poliklinisk aktivitet i 
sykehusene/klinikkene. Hovedårsakene til denne større økningen i poliklinikk er som 
nevnt effektiviseringstiltak, nyoppstartede hjertesviktpoliklinikker og at man har fått 
ansatt ressurser som tidligere har vært vakante. 
 

6.2 Psykisk helse og rus 

 
Planlagt aktivitet i for psykisk helsevern og rus 2023 tas opp med 6 400 episoder, en 
økning på nær 16 % fra plantall 2022. Dette tilsvarer en økning i DRG-poeng på nesten 
1100 poeng. Dette gir isolert sett en inntektsøkning på 3,5 mill. 
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6.2.1 Episoder 

 
Tabell 16; Antall episoder psykisk helsevern og rus 
 
For psykisk helsevern øker plantallene fra 2022 til 2023, med 6 400 episoder. Økninga 
skyldes effektiviseringstiltak ref. Tiltaksplaner, som sier noe om normtall pr. behandler, 
og at man i år har lagt plantall på vakante stillinger (unntatt Sámi klinihkka). Sámi 
klinihkka er likevel den største driveren til økning med sine 3200 episoder fra 2022. 
Alta planlegger økning på ca 2500 episoder, Hammerfest sykehus 650, og Kirkenes 
sykehus 75. Sámi Klinihkka har hatt 1/3 av sine behandlerstillinger i psykisk helsevern 
vakante, og vi har ikke lagt plantall på disse siden andelen er såpass stor, i tillegg til at 
klinikken har hatt rekrutteringsutfordringer over tid.  

6.2.2 Antall DRG 

  
Tabell 17; Antall DRG psykisk helsevern og rus 
 
 
Økninga i planlagt aktivitet i psykisk helsevern så følger det også med en økning på 
nesten 1 100 DRG poeng. Dette tilsvarer isolert sett en inntektsøkning på ca 3,5 mill. I 
tillegg fører økt sats gir ytterligere økning på 200 000. Her følger inntektsøkninga 
samme fordelinga på sykehus/klinikken som ved episoder over. Det vil si at Sámi 
klinihkka og Alta står for mesteparten av økninga, på henholdsvis 2 og 1 mill hver. 

7. INVESTERINGER  

7.1. Langsiktig investeringsplan Finnmarkssykehuset HF 

Styret i Helse Nord RHF fastsatte investeringsrammer for 2023 i styresak 81-2022 ØLP 
2023-2026 - inkludert rullering av investeringsplan 2023-2030. 
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Tabell 18; Langsiktig investeringsplan Finnmarkssykehuset HF 
 
Det er lagt inn ytterligere investeringsramme for helikopterlandingsplass i Kirknes og 
Hammerfest i planen. Investeringen i helikopterlandingsplass i Kirkenes utfordrer 
likviditeten til Finnmarkssykehuset ytterligere, da det ikke følger friske midler til denne 
investeringen. Når det gjelder helikopterlandingsplass i Hammerfest er denne finansiert 
med friske midler.  
 
Rammen til styret disposisjon videreføres med 45 mill. Hvorav 9 mill. Settes av til KPL. 
Også denne rammen utfordrer likviditeten, da det ikke tilføres midler til denne typen 
investeringer.  
 
Det anbefales i denne saken at fordelingen av rammen følger tidligere planer, men 
administrerende direktør vil disponere rammen stramt og gjennomføre kun helt 
nødvendige investeringer fremover.  
 
Rammen på 45 mill. ligger til HF-styrets disposisjon og disponeres til medisinteknisk 
utstyr (MTU), ambulanser, bygg, KLP mv. I hht. følgende plan: 

7.2 Investeringer, styrets disposisjon 2023 

I budsjettopplegget legges opp til en innstramming av investeringstakten i 
Finnmarkssykehuset. Planlagt investeringer vil gjennomføres, men over flere år. Før 
investeringer iverksettes skal det gjennomføres risikoanalyse før midler disponeres til 
investeringen. Brekkasjer vil prioriteres. Investeringsrammen som tildeles i 2023 
inkluderer delvis utsatte investeringer i 2022 fremkommer i siste kollone, totalt kr. 73,1 
mill. 
 

Investeringsplan totalte rammer inkl. 

prisstigning til ferdigstilleles og 

byggelånserenter tidligere år 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sum totalt 

inkl.tidligere 

år

Helikopterlandingsplass Kirkenes 34 20 54                 

Nye Hammerfest sykehus eksl. Uit 983 500 612 225 2 320            

Nye Hammerfest sykehus UiT-arealer 50 100 50 200               

Nye Hammerfest helikopterlandingsplass 22,6 72 95                 

Operasjonsstuer Alta 15 15                 

Til Hf styrets disp 45 45 45 50 50 50 45 45 45

Sum 1033 682,6 779 270 50 50 50 45 45 45
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Tabell 19; Tildelt ramme i 2023 internt i FIN 
 
Historisk sett investerer Finnmarkssykehuset HF for rundt 45 mill. hvert år. Med denne 
takten legges investeringsnivået litt over 45 mill. Oppstart på helikopterlandingsplassen 
i Hammerfest er tatt inn med en ramme på 22,6 mill. i 2023. 

7.2.1 Helikopterlandingsplass Hammerfest  

Investeringstilskudd til helikopterlandingsplass i Hammerfest ble tildelt i 2022. 
Prosjektet er så vidt startet opp, og det anbefales en investeringstakt hvor investeringen 
i 2023 gjennomføres innenfor en likviditetsramme på 22,6 mill. Restramme overføres til 
2024 med 72 mill. 

7.2.2 Arealer i Alta 

Investeringstilskudd til arealer i Alta er tildelt i 2022 med 15 mill. Prosjektet er ikke 
ferdig utredet, og det antas at investeringen iverksettes slik at investeringsrammen 
tildeles over 2 år, med 7,5 mill. pr år. Restramme overføres til 2024 med 7,5 mill. 

7.2.3 Kirkenes sykehus 

Påbegynte oppgraderinger ferdigstilles i 2023, rammen er satt til 5,8 mill. Ingen 
restramme til 2024. 

7.3.4 Ambulansestasjoner 

Ambulansestasjonene overtas av SDE i 2023. Det iverksettes arbeid med å oppgradere 
ambulansestasjonene i hele Finnmark. Dette er et omfattende prosjekt, og det settes av 
3,0 mill. i investeringsramme hvert år. På grunn av at dette er et omfattende arbeid, og 
krever utlysning av prosjektene anslås at det benyttes 1,0 mill. Av investeringsrammen i 
2023. Likviditetsrammen blir derfor satt til 1,0 mill. For disse prosjektene. Restramme 
overføres til 2024 med 2,0 mill.  
 

Investeringer 2023

Restramme 

2022 Ramme 2023

Prioritering 

investering 

2023

KLP (4 000)          9 000           7 000          

Ambulanser (4 100)          8 000           3 900          

MTU (inkludert 2 mill. i brekkasje) 8 700           12 000         12 000        

Bygningsmessige utbedringer 10 300         8 000           13 300        

Oppgradering ambulansestasjoner -              3 000           1 000          

Kirkenes oppgadering 5 800           5 800          

Avsetning til nyamb.stasjon i Hammerfest 6 000           3 000           -             

Avsetning til større investeringer, røntgen, CT, MR -              2 000           -             

Utvikling av tjenestetilbud i Alta 15 000         -              7 500          

Helikopterlandingsplass k.nes -              -              

Helikopterlandingsplass h-fest 22 600         72 000         22 600        

Sum 60 300         117 000       73 100        
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7.3.5 Øvrige bygningsmasse 

Utbedringer ble utsatt med 10,3 mill. Fra 2022. Investeringsrammen for 2023 er 8,0 mill. 
Det settes av en likviditetsramme for 2023 på 13,3 mill. Restramme overføres til 2024 
med kr. 5,0 mill.  

7.3.6 Medisinteknisk utstyr 

Utskifting av medisinteknisk utstyr er utsatt med 8,7 mill. fra 2022 Ramme for 2023 er 
12 mill. Erfaringsmessig går investeringstakten for MTU saktere enn forventet. Det 
gjøres derfor en vurdering av at likviditetsmessig ramme settes til 12 mill. I 2023. 
Restramme på 8,7 overføres til 2024. Dette betyr at medisinteknisk avdeling sammen 
med klinikk/sykehus må omprioritere rekkefølgen av investeringer slik at investeringer 
med størst risiko for brakkasjer gjennomføres først.  

7.3.7 Ambulansebiler 

Investeringen i ambulansebiler ble høyere enn forventet. Det er lang bestillingstid på 
ambulansebiler, og det iverksettes derfor bestilling av 3 biler som forventes levert i 
2023. Klinikkleder for prehospital klinikk legger frem en prioritering for anskaffelser av 
ambulansebiler tidlig i 2023 som skal anskaffes i 2024. Det er ingen restramme for 
ambulansebiler inn i 2024. Det anslås nå at det vil være nødvendig å prioritere 
investeringsramme på omlag 9 mill. I 2024. 

8. LIKVIDITET  

Styret fikk i sak 86-2022 presentert likviditetsprognose 2023-2030. Denne prognosen 
viste til at foretaket i perioden ikke vil ha tilstrekkelig likviditet fremover. Det er senere 
vedtatt økt driftskredittramme og tilført egenkapitaltilskudd. 
 

✓ Driftskredittrammen er økt til 500 mill.  
✓ Egenkapitaltilskudd er foreslått økt med 205 mill. 

8.1 Likviditetsprognose 2023-2030  

Med en prognose på -230 mill. Og tiltak på 120,6 mill. Er omstillingsutfordringen for 
perioden 2023-2030 satt slik: 
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Tabell 20; Omstillingsutfordring 2023-2030 
 
Disse endringene ligger til grunn for bærekraftsanalysen og likviditetsprognosen 2023-
2030: 
 

✓ Prognose 2022 settes til –230 mill.  
✓ I driftsprognosen 2024-2030 er det forutsatt investering i nye Hammerfest 

sykehus på 2,782 (P(85) 
✓ Driftskreditt er økt til 500 mill.  
✓ Egenkapitaltilskudd er tilført med 205 mill. 
✓ Det er tilført investeringstilskudd til arealer i Alta med 15 mill. Og 

helikopterlandingsplass i Hammerfest med 22,6.  
✓ Det tilføres ytterligere 72 mill til helikopterlandingsplass i Hammerfest i 2023 
✓ Det gjennomføres omstillingstiltak på 120,4 mill. i 2023 
✓ Uløst omstilling i 2023 er 109,5 mill.  
✓ Uløst omstilling i 2024 anslås til 100 mill. Uten ytterligere omstilling 
✓ Nye Hammerfest sykehus gjennomføres innenfor styringsrammen på 2,520 mrd. 
✓ Øvrige investeringer gjennomføres med 45 mill. pr år. 

 

Bærekraftsanalyse FIN HF (mill kr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Basisramme 1801 2000 2008 2067 2075 2075 2075 2075 2075

Sum driftsinntekter 2 429 2 568 2 576 2 635 2 643 2 643 2 643 2 643 2 643

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 2 240 2 374 2 374 2 374 2 374 2 369 2 369 2 369 2 369

Sum avskrivninger 131 131 130 222 219 217 215 213 212

Netto rente 34 40 38 105 108 107 106 106 105

Totale kostnader 2 405 2 545 2 542 2 701 2 701 2 693 2 691 2 688 2 685

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230

Økonomisk Resultat -206 -207 -196 -296 -288 -280 -278 -275 -272

Vedtatt resultatkrav 24 24 24 5 5 5 5 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -230 -231 -220 -301 -293 -285 -283 -280 -277

Tiltaksplan 

Tiltaksplan risikojustert 120 120 120 120 120 120 120 120

Nye Hammerfest sykehus gevinstplan 38 38 38 38 38 38

Sum effekter tiltaksplan 0 120 120 158 158 158 158 158 158

Uløst omstilling -230 -111 -100 -149 -139 -130 -127 -124 -121
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Figur 7: Likviditetsprognose 2022-2029, med investeringsramme NHS P(85) 
 
 
Dersom Finnmarkssykehuset gjennomfører større omstillinger og drifter innenfor 
resultatkravet fra 2024, ser likviditetsprognosen slik ut: 
 

 
Figur 8: Likviditetsprognose 2022-2029, med resultat likt resultatkrav fra 2024 
 
Resultatkrav i 2024 er +24 mill, og fra 2025 er resultatkravet +5 mill. Med en drift 
innenfor tildelt ramme vil likviditeten bedre betydelig, og foretaket vil unne reduseres 
driftskreditten til 340 mill.  
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8.2 Likviditetsbudsjettet for 2023 

Likviditetsbudsjettet for 2023 fremgår av tabell 12 nedenfor. Finnmarkssykehuset HF 
forventes å ha en inngående positiv likviditet eksklusive skattetrekkskonto på om lag 25 
mill. kr i januar 2023.  
 
I budsjettet legges det til grunn låneopptak for nye Hammerfest sykehus omlag 570 mill. 
kr. i 2023. Innvilget låneramme for NHS er 2,280 mrd. i perioden 2020-2024 inkludert 
låneramme til UiT arealer med 200 mill. Det er innvilget investeringstilskudd til 
helikopterlandingsplassen i Hammerfest, som utbetales med 72 mill. I 2023. For øvrig 
vises det til innstramming i investeringstakten for å håndtere likviditeten i 2023. 
 

Likviditetsbudsjett (mill kr)  Budsjett 2023 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   
Budsjettert resultat -111 
Avskrivninger/nedskrivninger 131 
Diff pensjonskostnad/premie -19 
Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker 
likviditet 0 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 
    
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   
Ubrukte investeringrammer tidligere år  -30 
Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -779 
Forventet ubrukt investeringsramme ved utgang av år  131 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -678 
    
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   
Innbet ved opptak av lån prosjekt Hammerfest sykehus 570 
Innbet ved opptak av lån prosjekt helikopterlandingsplass NHS 72 
Avdrag lån -72 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter 570 
    
Netto endring i kontanter -107 
    
Inngående likviditetsbeholdning 1.1. - estimat  -475 
Utgående likviditetsbeholdning 31.12 -582 
    
Ramme for kassakreditt -500 
Likviditetsreserve  -82 

Tabell 21; likviditetsbudsjett 2023 

Likviditetsbudsjettet i tabell 12 tar utgangspunkt i investeringsramme og ramme for 
kassekreditt slik disse er vedtatt av Helse Nord RHF for året 2023. Likviditeten er stram, 
og det er derfor anbefalt å benytte ubenyttet investeringsramme over flere år, dvs. 
redusere investeringstakten. Både budsjett 2023 og prognose for perioden frem til 2030 
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avhenger av at omstillinger gjennomføres i hht. plan og at investeringstakten 
gjennomføres som beskrevet over. 

9. BUDSJETT 2023 vs tidligere år  

I tabell 13 fremgår budsjett for Finnmarkssykehuset HF for 2023 med resultatkrav på 24 mill. 

kroner. 

 

 
Tabell 22; Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 
 
Finnmarkssykehuset HF får økt basisramme på 213,4 mill. I 2023. 96 mill. av dette er 
knyttet til omlegging av ISF fra 50% ISF-finansiering til 40%. 53 mill. er knyttet til lønns-
og prisjustering. Lønns- og prisstigningen har i 2022 vært betydelig høyere enn 
kompensasjonen i 2022 og 2023 er. Dette betyr at det til tross for en betydelig økning i 
basisrammen, ikke er en reell styrking av budsjettene.  
 
Økte lønnskostnader legges inn med 4,2%. Innleiebehov er avstemt mot 
sykehusenes/klinikkenes tiltaksplaner, og vil korrigeres i justert budsjett. Det er i stor 
grad innleie og for mange månedsverk som utgjør restutfordringen til 
sykehusene/klinikkene. 

10. OPPFØLGING AV BUDSJETT OG TILTAKSPLAN  

Budsjettopplegget for 2023 er mer krevende enn det har vært tidligere, og for å sikre at 
de planlagte tiltakene implementeres som forutsatt og gir de forventede økonomiske 
gevinstene i henhold til tidsplanen, vil foretaksledelsen følge opp tiltaksarbeid og 
resultatoppnåelse fortløpende i henholdt til vedtatt møtestruktur som er fastsatt i 2022. 
I budsjettprosessen har det vært betydelig mer involvering på ledernivå 3 og 4, noe som 
styrker muligheten til å nå mål satt i tiltaksplanene.  
 

Finnmarkssykehuset HF Resultat 2021

Vedtatt budsjett 

2022 Prognose 2022 Budsjett 2023 Endring 2022-2023

Basisramme -1 756 593 000        -1 786 070 000         -1 800 965 000   -1 999 470 000   -213 400 000              

ISF inntekter -437 873 739           -467 757 759            -471 005 513      -408 440 964       59 316 795                  

Gjestepasientinntekter -9 208 691                -9 779 773                 -9 935 911           -7 445 185           2 334 588                    

Øvrige driftsinntekter -258 485 622           -166 665 590            -214 914 576      -181 741 815       -15 076 225                

Sum driftsinntekter -2 462 161 051        -2 430 273 122         -2 496 821 000   -2 597 097 964   -166 824 842              

Kjøp av helsetjenester 158 775 879             137 337 698              169 739 854        146 804 594        9 466 896                    

Varekostnader knyttet til aktivitet 217 110 157             174 838 866              227 376 366        193 333 620        18 494 754                  

Innleid arbeidskraft 113 105 788             6 730 693                   116 039 780        6 932 613             201 920                       

Lønnskostnader 1 438 159 256         1 436 835 131           1 539 637 924    1 521 108 340     84 273 209                  

Avskrivninger og nedskrivninger 129 213 940             128 940 043              131 383 678        131 958 561        3 018 518                    

Andre driftskostnader 465 870 823             491 060 126              487 044 813        535 513 670        44 453 544                  

Sum driftskostnader 2 522 235 843         2 375 742 556           2 671 222 415    2 535 651 398     159 908 841               

Driftsresultat 60 074 792               -54 530 565               174 401 415        -61 446 566         -6 916 001                  

Finansresultat 27 473 985               30 530 566                34 290 585          37 446 566           6 916 000                    

Ordinært resultat 87 548 776               -24 000 000               208 692 000        -24 000 000         -1                                  



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 54 av 64 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 55 av 64 
 

VEDLEGG 1 Basisramme Finnmarkssykehuset HF  

 

 
 

Ramme 2023 Finnmarkssykehuset

Ramme FIN

Vedtatt ramme  2022 1 786 070                          

Styrking HF utdannings spesialsykepleiere 1 021                                  

tolkeloven 73                                       

Endring bioteknologiloven 511                                     

Styrking kapitalkompensasjon 1 064                                  

Pensjonskostnader 1 220                                  

Pensjonskostnader engangsordning -1 200                                

Styrking HF 8 508                                  

Samvalgskoordinator 2021-2023 500                                     

Oppdatering inntektsfordelingsmodellen somatikk 9 692                                  

Oppdatering inntektsfordelingsmodellen psyksik helse 5 830                                  

Oppdatering innteksfordelingsmodellen TSB 3 172                                  

Avvikle viderefakturering av forvatningskostnader Helse Norge (lavere IKT-kostnader HF -1 044                                

Prisomregning 3,8 (eks pensjon, eks.kapital) 53 308                               

Kapitaltilskudd 4 792                                  

Resultatbasert finansiering 425                                     

Endring bioteknologiloven 54                                       

Utdanning spesialsykepleiere 2 029                                  

Manglende prisjustering egenandeler 1 510                                  

Økt gebyr manglende fremmøte -1 215                                

Regionale kompetanse behandling barn og unge med seksuelle adferdsproblemer 260                                     

Rehabilitering og innsatsstyrt finansiering -947                                   

Inkludering av legemidler i innsatsstyrt finansiering -4 659                                

Pensjonskostnad - økt basisbevilgning 31 062                               

Prisjustering egenandel pasientreise -118                                   

Prisjustering egenandel poliklinikk -80                                      

lavere ISF 96 382                               

Digital læring 450                                     

Behandlingstilbud for intensiv habilitiering 800                                     

Vedtatt ramme 2023 1 999 470                          
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Øvrig ramme 2022 (konto 3350) Finnmark

Sykestuer Finnmark 11 000                              

Tilskudd til turnustjeneste (leger og fysio) 943                                    

Tilskudd til turnustjeneste, justering -                                    

LIS1 stillinger 11 705                              

Endring i bioteknologiloven 238                                    

Landingsplass Hammerfest (investeringstilskudd) 72 000                              

Tarmkreft screening 200                                    

Helikopter kirkenes 8 508                                

Sum Øvrig ramme 2023 104 594                            

Resutlatbasert (endret fra kvalitetsbasert )finansiering (art 3310) Finnmark

Foreløpig tilpasning bevilgning 2023 11 425                               

SUM kvalitetsbasert finansiering 2023 11 425                              

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) Finnmark

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 4 503                                

SUM Nasjonale tjenester 2022 4 503                                

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) Finnmark

Forskningsmidler 2 684                                

SUM Øremerket for+A3:B59ng 2023 2 684                                
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VEDLEGG 2 Aktivitetsbudsjett pr. klinikk  

 



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 58 av 64 
 

 
 



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 59 av 64 
 

 

 
 
 



Vedlegg styresak 97/2022 – Budsjett 2023 rammer og føringer inkl investeringsbudsjett 
2023 - 14. desember 2022      Side 60 av 64 
 

VEDLEGG 3 Innleiebehov pr. klinikk 202 

Innleiebudsjettet vil justeres i justert budsjett 2023. 

  

Finnmarkssykehuset - innleie leger

Klinikk Klinikk (T) Art

Innleie pr 

okt 2022

Budsjett 

vakanser

Budsjett 

4681

 

Kompensasj

on lønn 

Finnmarks- 

permisjon 

Estimert kostnad 

innleie byrå

Estimert 

kostnad 

innleie lønn Underdekning

 Uker 

innleie 

byrå 

 Uker 

innleie 

over 

lønn 

3 Hammerfest sykehus (leger) 4681 33 286 754   11 008 613        4 017 700    1 120 000    28 840 000            12 480 000    25 173 687                 382          312 

4 Kirkenes sykehus 4681 3 425 279      12 241 113        -                6 440 000    6 400 000               18 440 000    6 158 887         64           461        

5 Sami Klinihkka 4681 7 612 899      6 003 250          -                -                12 240 000            1 000 000       7 236 750         55           25          

7 Klinikk Alta 4681 5 966 258      7 290 245          -                -                14 630 000            -                   7 339 755         209        -         

Sum 50 291 189   36 543 221        4 017 700          7 560 000 62 110 000            31 920 000    45 909 079                 710          798 

Total innleie leger 94 030 000 45 909 079 1 508     

Finnmarkssykehuset - innleie annet helsepersonell

Klinikk Klinikk (T) Art

Innleie pr 

okt 2022

Budsjett 

vakanser

Budsjett 

4682-4683

Estimert kostnad 

innleie byrå

Estimert 

kostnad 

innleie lønn Underdekning

 Uker 

innleie 

byrå 

 Uker 

innleie 

over 

lønn 

3 Hammerfest sykehus (annet) 4682-4683 27 133 517   6 209 058          949 610       -                17 800 000            14 900 000    25 541 332                 538          745 

4 Kirkenes sykehus 4682-4683 10 363 981   9 622 500          -                -                21 270 000            7 420 000       19 067 500       402        371        

5 Sami Klinihkka 4682-4683 701 178         -                      -                -                   -                     

7 Klinikk Alta 4682-4683 11 128 624   3 482 413          -                -                7 111 000               -                   3 628 587         104        -         

Sum 49 327 300   19 313 971        949 610       -                46 181 000            22 320 000    48 237 419             1 044       1 116 

Total innleie annet helsepersonell 68 501 000    48 237 419             2 160 

Total innleie 162 531 000 94 146 498 3 668     

Innleiebehov

Innleiebehov
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VEDLEGG  4 Budsjettrammer pr. klinikk 

 
 

  

Hammerfest Kirkenes Sami Klinihkka

Prehospitale 

tjenester Klinikk Alta

Service, drift 

og eiendom Administrasjonen

Vedtatt budsjett 2022 286 388 822       228 246 588       113 914 218       376 730 456       115 427 243       262 178 863       -1 406 886 193        

Budsjettjustering rekrutteringsmidler til 4 LIS2 til klinikkene, sak 358 HS 1 anestesi og 1 kir, KS 1 anestesi og 1 gyn 1 250 000            1 250 000            -2 500 000                

Felles Kompetansemodul (sak 377/2021) -110 200              -95 000                -22 800                -11 400                239 400                     

Driftsressurs til OU-NHS prosjektmidler ligger til teknisk avdeling -505 000                   

Driftsressurs til OU-NHS (Rista) 505 000               

Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk

Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helse

Oppdatering inntektsfordelingsmodell TSB

Styrking spesialsykepleiere (AIBJOK) 1 021 000                 

Tolkeloven 73 000                       

Endring bioteknologiloven 243 213               177 470               90 317                  

Styrking kapitalkompensasjon 1 064 000                 

pensjonskostnader 20 000                       

Samvalgskoordinator 500 000                     

Avvikle viderefakturering av forvatningskostnader Helse Norge (lavere IKT-kostnader HF

Prisomregning 3,8 (eks pensjon, eks.kapital)

Kapitaltilskudd 4 792 000                 

Resultatbasert finansiering 425 000                     

Endring bioteknologiloven 54 000                       

Utdanning spesialsykepleiere 2 029 000                 

Manglende prisjustering egenandeler (Prisjuster varekostnad) 532 537               549 007               178 408               250 049               

Økt gebyr manglende fremmøte (inntekt ikke møtt) -428 498              -441 751              -143 553              -201 198              

Regionale kompetanse behandling barn og unge med seksuelle adferdsproblemer 260 000                     

Rehabilitering og innsatsstyrt finansiering (økt ISF-inntekt Rehab) -947 000              

Inkludering av legemidler i innsatsstyrt finansiering (Økt ISF legemidler) -4 659 000                

Pensjonskostnad - økt basisbevilgning (øke 5410) 11 993 268               

Prisjustering egenandel pasientreise -118 000              

Prisjustering egenandel poliklinikk -28 214                -29 086                -9 452                  -13 248                

lavere ISF (redusere ISF-inntekt) 35 024 866          24 215 679          1 117 208            5 060 053            8 448 990                 

Digital læring 450 000                     

Behandlingstilbud for intensiv habilitiering 800 000                     

Korrigering andel av effektiviseringskrav 2022 2 442 791            2 113 587            691 806               1 202 311            849 252               558 216               650 037                     

BHM - insulinpumper 2 000 000            

Leie nye arealer Kirkenes (PHR og husleieøkning Prestøya) 2 900 000            

FDVU ambulansestasjoner 3 000 000            

Serviceavtale CT/MR Alta (MTA vest) 700 000               

Rekruttering og stabilisering 7 000 000                 

IKT-kostnader adm.systemer 472 000               

IKT-kostnader SLA 5 670 000            

Dialysesatelitt Kautokeino 2 000 000                 

Helse i arbeid, teknisk budsjettjustering 1 200 000            -1 200 000                

Forbedringsarbeid stormottaker prosjekt klinikkene -600 000              -400 000              1 000 000                 

Lønnsjustering 2022 (faktisk 2022) 6 983 424            6 211 717            1 814 914            1 763 616            2 374 462            867 575               1 180 249                 

lønnsjustering - overheng 2023 8 357 977            7 008 258            2 202 751            3 299 381            2 793 763            1 415 408            1 790 018                 

Prisjustering 3% 2 533 551            1 303 525            395 664               6 663 078            686 937               6 210 018            7 388 042                 

Styrking HF 15 555 612               

rammetildeling (basisramme 3300) -213 400 000           

Vedtatt ramme 2023 342 590 269       270 362 994       120 139 163       389 540 841       127 306 230       286 477 080       -1 560 416 576        
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Vedlegg 5 Tiltaksplan pr. Klinikk  

 

Sykehus/klinikk Tiltak 
 Forventet 
effekt 2023  

 Frist for 
iverksatt 
og effekt 
fra  

 Totalt forventet effekt 
                                    
120 608   

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.1 Øke poliklinisk aktivitet 

                                        
5 260  01.01.2021 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.2 Øke aktivitet generell kirurgi 

                                            
250  01.01.2023 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.3 Øke aktivitet generell ortopedi 

                                            
500  01.01.2023 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.4 Hjertepoliklinikk 

                                            
250  01.01.2023 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 1.6 Søvnpoliklinikk 

                                            
200  01.10.2022 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 2.1 Redusere innleie 

                                      
22 640  01.01.2022 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 2.2 Bemanningsplanlegging 

                                      
12 100  01.10.2022 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 2.3 Redusere sykefravær 

                                        
1 040  01.01.2022 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 3.2 Reisestopp 

                                        
1 000  01.05.2022 

Hammerfest 
sykehus Tiltak 3.5 Redusere varekostnader 

                                            
650  01.01.2023 

 Forventet effekt Hammerfest sykehus 
                                      
43 890   

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.1 Øke poliklinisk aktivitet somatikk                                       
12 015  01.01.2021 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.3 Øke aktivitet BUP                                         
1 162  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.4 Øke aktivitet VPP                                             
622  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 1.5 Etablere sykepleier poliklinikk, kardiologi                                             
965  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.1 Redusere innleie fra byrå                                         
8 798  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.2 Tidlig booking av ferievikarer                                             
496  01.06.2021 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.3 Redusere sykefravær til 7,5%                                         
4 527  01.01.2021 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.4 Redusere overtid og innleie på 
døgnenhetene 

                                        
7 979  01.10.2022 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.5 Avvikle personnel relatert til korona                                         
2 381  01.09.2022 
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Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 2.6 Holde stillinger vacant i deler eller hele 
2023 

                                            
901  01.01.2023 

Kirkenes 
sykehus 

Tiltak 3.1 Redusere innkjøp av PCR hurtigtest                                             
658  01.09.2022 

 Forventet effekt Kirkenes sykehus 
                                      
40 505   

Sami klinihkka 
Tiltak 1.1 Forbedre resultatet i 520 Somatisk 
avdeling 

                                            
100  01.01.2021 

Sami klinihkka Tiltak 1.2 Forbedre resultatet i 590 PHR avdeling 
                                        
2 972  01.10.2022 

Sami klinihkka Tiltak 1.3 Forbedre resultatet gjestepasientinntekt 
                                            
263  01.01.2021 

Sami klinihkka Tiltak 1.4 Redusere inntektssvikt ved avbest. av time 
                                            
180  01.10.2022 

Sami klinihkka Tiltak 2.1 Redusere sykefravær 
                                              
58  01.01.2021 

Sami klinihkka Tiltak 2.2 Redusere innleie 
                                            
800  01.01.2022 

Sami klinihkka Tiltak 2.3 Ta ned stilling døgnenheten 
                                            
860  01.01.2021 

Sami klinihkka Tiltak 2.4 Stilling merkantil 
                                            
225  01.01.2022 

 Forventet effekt Sami klinihkka 
                                        
5 458   

Prehospital 
klinikk Tiltak 1.1 Legevaktstelefon AMK 

                                            
600  01.01.2023 

Prehospital 
klinikk Tiltak 2.1 Redusere sykefravær 

                                            
250  01.01.2021 

Prehospital 
klinikk Tiltak 2.2 Redusere overtid 

                                        
2 500  01.11.2022 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.1 Varekostnader 

                                            
310  01.01.2023 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.2 Reisekostnader 

                                            
100  01.01.2023 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.3 Bildriftskostnader    

                                            
200  01.01.2023 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.4 Reduksjon ledsagerkostnader   

                                            
200  01.03.2023 

Prehospital 
klinikk 

Tiltak 3.5 Reduksjon lisens- og 
programvarekostnader    

                                        
1 000  01.01.2023 

Prehospital 
klinikk Tiltak 3.6 Engangseffekter fra 2022 

                                        
4 400  01.01.2023 

Prehospital 
klinikk Reduksjon av stilling 

                                            
650  01.01.2022 

 Forventet effekt Prehospital klinikk 
                                      
10 210   

Klinikk Alta 
Tiltak 1.1 Forbedre ISF-inntekt Somatisk 
avdeling 

                                        
3 929  01.01.2021 

Klinikk Alta Tiltak 1.3 Forbedre ISF-inntekt i PHR 
                                        
1 010  01.10.2022 
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Klinikk Alta Tiltak 2.1 Redusere innleie i somatisk avdeling 
                                        
2 246  01.10.2022 

Klinikk Alta 
Tiltak 2.2 Redusere innleie i Psykisk helsevern 
og TSB 

                                        
3 761  01.10.2022 

Klinikk Alta 
Tiltak 2.3 Redusere 4 senger somatisk 
sengeenhet og ta ned overforbruk 

                                        
1 728  01.10.2022 

Klinikk Alta Tiltak 2.4 Redusere overforbruk på TSB 
                                            
500  01.10.2022 

Klinikk Alta Tiltak 2.6 Lavdrift 
                                            
500  01.06.2022 

Klinikk Alta Tiltak 2.7 2,62 faste stillinger ikke finansiert 
                                            
611  01.10.2022 

Klinikk Alta 
Tiltak 3.1 Redusere fristbruddskostnader 
psykisk helse 

                                            
869  01.01.2018 

Klinikk Alta Tiltak 3.2 Reduksjon av driftskostnader 
                                        
2 791  01.05.2022 

 Forventet effekt Klinikk Alta 
                                      
17 945   

SDE 
Tiltak 1.1 Forbedre inntektene ved Kirkenes 
Parkering 

                                            
300  31.12.2021 

SDE Tiltak 1.2 Inntekter Kjøkken Hammerfest 
                                            
300  01.09.2022 

SDE Tiltak 2.1 Redusere energiforbruk FIN 
                                        
1 000  31.12.2021 

SDE Tiltak 2.2 Revidert Tana avtale 
                                            
500  31.12.2021 

SDE Tiltak 2.3 Medisinske gasser Alta/Kirkenes 
                                            
500  31.12.2021 

 Forventet effekt SDE 
                                        
2 600   

 

 

Vedlegg 6 drøftingsprotokoller pr. klinikk 

 
Eget vedlegg 
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Protokoll informasjons- drøftings- og samarbeidsmøte  

Hammerfest sykehus 
Dato: 23.09.22 
Sted: Auditoriet 
 
Møtestart: 12.00  
Møte avsluttet: 14.00 
 

Arbeidstaker Organisasjon Til stede 

Hilde Karin Risvik Norsk Ergoterapeut forbund X 

Kristin Victoria Kristiansen NITO X 

Evy Fjeldstad Norsk sykepleierforbund X 

Åshild Nordbotten Den norske legeforening – yngre leger X 

Veronica Berntsen  Delta  

Silje Dagslott Den norske jordmorforening  

Ole I Hansen Fagforbundet X 

Charlotte Eide-Olsen Den norske psykologforening   

Berit Isaksen Kummeneje Norsk Fysioterapeutforbund X 

Else-Lill Utstrand Norsk Radiograf forbund X 

Torben Wisborg Den norske legeforening  

Christin Olaussen Fellesorganisasjonen FO X 

Henriette Joks Rest akademikerne  

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet  

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Prestefore
ningen 

 

Catarina Svenne Naumann Den norske legeforening (vara)  

Mette Høydal Hovedverneombud X 
 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Jørgen Nilsen Klinikksjef, klinikk Hammerfest                                                                      

Pernille Nicolaysen Referent 

Violet Karoliussen Prosjektleder OU 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

18/2022 Innkalling og saksliste  

 
 

Godkjenning og saksliste 
- Godkjennes. Men ønsker om utsending av sakspapirer tidligere. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

19/2022 Innkalling og saksliste  

 
 

Valg – signering av protokoll  
Hilde Karin Risvik signerer for arbeidstakersiden og Jørgen Nilsen for 
arbeidsgiver. 
 

 

 
 
 
 
 
Drøftingssaker 
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Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

20/2022 Benytte LIS 1 til å motta gynekologiske samt barne -og ungdomspasienter 
(ø-hjelp) på vakttid 

 

 
 

- Legeforeningen ikke tilstede på møtet, utsettes derfor. 
 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

 
 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

23/2022 Mandat OU-NHS Servicesenter  

 
 

• Prosjektleder OU Violet og Jørgen gjennomgår mandat. 
• Mandatet omfatter både SDE og klinikken. 

 
Innspill og drøftinger på møtet: 

• UIT, SANO og Hammerfest kommune vil være involvert med 
ressurspersoner. 

• Ønskelig med portører som har helsefaglig bakgrunn. Organiseringen 
her må samarbeides om får å få den mest mulig hensiktsmessig. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

21/2022 Mandat OU-NHS kvinne/Barn  

 
 

- Prosjektleder OU Violet og Jørgen gjennomgår mandat. 
 
Innspill og drøftinger på møtet: 

• Fys/Ergo må inn som tilknyttet avdeling. Violet legger dette inn. 
 

Innspill fra DNLF i etterkant: 
«Jeg har sett på mandatet og må bare gjenta at barne- og ungdomsenheten på 
NHS kommer til å bli en varslet katastrofe. Slik enheten planlegges per nå, vil det 
IKKE være mulig å «hente hjem» pasienter fra UNN. Det er ikke fysisk plass til 
flere pasienter. Basert på dagens innleggelsestall, med svingninger pga 
«infeksjonssesonger» vil det bli behov for å avvise pasienter resp. overflytte 
flere pasienter til UNN. Det er heller ikke lagt til rette for at mange av de 
barnemedisinske pasienter må dråpesmitteisoleres. Enda flere barn som 
potensielt må overflyttes til andre sykehus pga manglende tilbud i Finnmark». 
 
 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

22/2022 Mandat OU-NHS Akuttmedisin  

 
 

- Prosjektleder OU Violet og Jørgen gjennomgår mandat. 
 
Innspill og drøftinger på møtet: 

• Fys/Ergo må inn som tilknyttet avdeling. Violet legger dette inn. 
 

Innspill fra DNLF: 
• Tillitsvalgt/Verneombud bør være med i deltakerlisten. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
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Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

24/2022 Tiltaksplan 2023 Hammerfest sykehus  

 
 

Klinikksjef gjennomgår endelig tiltaksplan.  
 
Innspill og drøftinger i møtet: 
 

• Ved økning i protesekirurgi kan det gi økt innkjøp av 
behandlingshjelpemidler i sengepost.  

• Oppstart lungepoliklinikk men mangler lungelege. Kan det brukes en 
sykepleierressurs inn her? 

• Kalenderplan er innført i flere avdelinger. Kan det gjøres en evaluering 
for å se om dette har økonomisk gevinst eller ikke? 

• Store kostnader knyttet til medikamenter. Da spesielt på cytostatika, vil 
ikke være muligheter for store besparelser her.  
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Protokoll Informasjons- og drøftings- og 
samarbeidsmøte Kirkenes sykehus 

Dato: 10.11.2022, kl. 12:30-14:30 
Sted: Teams 
 
Tilstede: 

Arbeidstaker Organisasjon Til stede 

Astrid Lemstad (AL) vara til feb. 
2023 

Norsk psykologforening (NPF) x 

Andreas Ertesvåg (AE) Rest Akademikerne  x 

Silje Eliseussen Nilsen (SEN) Norsk Ergoterapeut forbund (NETF) x 

Stian Johnsen (SJ) Delta  x 

Eirik Johannes Olsson (EJO) Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) x 

Mona H. Figenschou (MHF) NITO  

 Fagforbundet  

Aud Mariana Bergman (AMB) Norsk Sykepleier Forbund (NSF) x 

Tone Hagerup (TH) Den Norske Legeforening (DNLF) x 

Marte Hogseth (MH)  Yngre legers forening (YLF)  

Ingunn Børresen (IB) DPS Øst Fellesorganisasjonen x 

Kine Pedersen (KP)  Norsk Radiograf forbund (NRF)  

Marte Figenschou-Larsen 
(MFL) 

Den norske jordmorforeningen  

Judith H. Fjeldberg (JHF) Utdanningsforbundet x 

 
Vernetjenesten  Tilstede 

Steffen Veshovde Mong (SVM) HVO x 
 

Arbeidsgiver Stilling 

Rita Jørgensen (RJ) Klinikkleder Kirkenes sykehus 

Mette S Fiskebeck (MSF) Referent 

 

Saker: 
Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

55/2022 Godkjenning innkalling og saksliste  
 Godkjent uten merknader  
56/2022 Valg protokollsignering  
 Fra arbeidstakersiden ble Steffen V. Mong og Aud Mariana Bergman valgt til 

signering av protokollen. 
Klinikkleder Rita Jørgensen signerer fra arbeidsgiversiden. 

 

 

Drøftingssaker 
Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

57/2022 ROS-analyse tiltak 2022-2023  
 Klinikkleder Rita Jørgensen innledet i saken. 

 
• Gjennomgang av ROS-analyse tiltak 2022-2023 

 
Finne avbøtende tiltak på risikofaktor merket rødt. 
 
Spørsmål, merknader og svar:  
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• AMB: Pkt. 32, intensiv merket gul, mener det er for lavt risikovurdert. 
Risikoen vurderes for lav slik det står nå, konsekvensen ved å ikke få de 
15 stillingene blir veldig høy og bør belyses. 

• AE: Nivå på sannsynlighet og konsekvens, undres litt over tallene som er 
satt. Se på kolonne 8, nivå 4 sier at mellom 26-50% blir avlyst. Trur ikke 
det er så galt gjennom året. Si noe om dette skriftlig. 

Svar RJ: Diskuterte dette på forrige møte og risikomatrisen stemmer ikke helt 
overens med slik vi vurderer det. Alle områder passer ikke på alle tiltak og 
matrisen er for vid. 

• AE: Pkt. 8, sette av mere tid til behandling, hva betyr det? Vurdere digital 
konsultasjon bør gjøres i forkant ikke når pasienten ikke kan komme. 

Svar RJ: Avklarer med Carlo Mortensen hva som menes med mere tid til 
behandling. Digital konsultasjon menes at timen gjøres om hvis pasienten ikke 
kan møte pga. f.eks. vær. 

• EJO: Vi mener at risikomatrise bør ha et nivå 3 for å dekke bedre. 
• TH: Avbøtende tiltak på pkt. 14, ta ned innleieuke vil ikke være 

avhjelpende. 
• TH: Datautstyr (ikke MTU) og tilstedeværende IKT vakt slik at 

behandlere kan få hjelp fort. 
• AMB: Pkt. 16, har vi en sammenfattet innkjøpprosedyre for MTU innad i 

foretaket slik at vi kan kjøpe inn stort for å få bedre avtaler? 
Svar RJ: Er et eget MTU utvalg som følger opp innkjøp MTU i foretaket. 

• AL: Konsekvensanalyse, bør den være enda høyere på pkt. 28. 
• AE: Hvorfor ulik konsekvens på Tana og Kirkenes pkt. 29 og 30? 

Svar RJ: Er fordi Tana har ansatt i flere stillinger. 
• AE: Viktig å synliggjøre effekten på pkt. 33. 
• AMB: Økonomien har noe å si for pkt. 33 da det er billigere med en 

merkantil enn en innleid spesialsykepleier. 
Svar RJ: Vil være billigere med fast merkantil ressurs om det fører til at man kan 
unngår innleie. 

• AMB: Vil bli det samme som med merkantil ressurs å få inn 
helsefagarbeider som vi ikke har fått inn da vi ikke har budsjettmidler til 
ansettelser pkt. 34. 

• AMB: Pkt. 35, kan bli stor konsekvens for avdeling da vi ikke kan beholde 
pasienter på avdeling. 

Svar RJ: Markere med rødt og justerer tekst da denne er satt under forutsetning at 
vi har de 15,2 stillingene på intensiv. 

• AE: Pkt. 36, er det vurdert støtte fra stab i forhold til sannsynlighets 
konsekvens? 

Svar RJ: Nei, er vurdert slik situasjonen er i dag. 
• AE: Pkt. 38 må være korrekt pleiefaktor 
• AMB: Etter siste Informasjons- og drøftingsmøte i FIN kom det fram at vi 

er sammenlignet med Sykehuset Innlandet hvor feil pleiefaktor er 
oppgitt. Vi sammenliknes med de hvor pleiefaktoren er satt feil og alt for 
lavt. 

Svar RJ: Det er dessverre feil i beregning av pleiefaktor der blant annet bemanning 
tilknyttet dialysen er beregnet inn i pleiefaktoren i 100% stilling når de jobber 
kun helgen på sengeenheten. Feilene er påpekt. Lærdommen etter dette 
delprosjektet er at det vi levere fra oss må være 100% korrekt. 

• AMB: Pkt. 41 må lages gode opplæringsplaner. 
Svar RJ: Vi jobber med opplæringsplaner og bemanningsplaner, spennende 
prosjekt. 

• AL: Skulle ikke de som er merket blå svares ut av alle avdelinger? 
Svar RJ: Jo det skulle de, noterer det så det splittes i alle avdelinger. 

• AE: Pkt. 44, er det korrekt beregnet sannsynlighet? 
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Svar RJ: Har tatt utgangspunkt i dagens situasjon og hva som har skjedd tidligere 
år. Endrer sannsynlighet og konsekvens da de må være motsatt i pkt. 44. 

• AE: Pkt. 46 Støttepersonell legges under klinikkleder. 
Svar RJ: Merker pkt. 46 med rødt så ser Carlo Mortensen på den. 

• AE: Pkt. 50 forstår men forstå samtidig ikke, redusere sykefravær, rett 
person på rett plass, er mange positive tiltak så forstår ikke helt hva vi er 
lei. 

Svar RJ: Bra refleksjon, lykkes vi med tiltakene hjelper det med å få rett person på 
rett plass. Tror ikke trøttheten går ut på at sykehuset ikke ønsker 
forbedringstiltak som for eksempel redusere sykefraværet, men at det er så stort 
fokus på nye skjemaer og ny møtestruktur i forbindelse med tiltaksarbeidet. 

• AMB: Trur det er all praten som har vært uten at handling er fulgt med og 
kravene som sier at vi ikke jobber godt nok. Enig i mye av det AE sier.  

Svar RJ: Håper dette arbeidet sammen med Utkikksmøter som vi starter med nå 
gjør at vi ser resultater på tiltakene vi har satt oss. Null hull i timebøker viser at 
tiltakene vi har satt virker, så viktig at resultatene vises for ansatte og ledelsen. 

• AMB: Pkt. 60, må sterkere arbeid i forkant, ikke i ettertid for å forebygge 
sykefravær. 

• AMB: Pkt. 78, bør gå inn for Der skoen trykker. 
 
RJ tar ROS-analysen tilbake til avd. ledere med de justeringene vi har gjort. 
 
Vedtak:  
Partene tar sak 57/2022, ROS-analyse tiltak 2022-2023 til orientering. 
Partene er enige i ROS-analyse Tiltak 2023 med justeringen som er gjort i møtet. 

 

Informasjonssaker 
Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

58/2022 Virksomhetsrapport FIN 09-2022  
 Klinikkleder Rita Jørgensen innledet i saken. 

        
Fokus på tiltak og kvalitetsparametere fremover. HNLIS er blitt et veldig godt 
verktøy for å følge med utviklingen. 
Sykehuset har hatt og fortsetter arbeidet med systematisk SIM-trening for å bedre 
kvalitet i tilbudet til pasientene på sykehuset. 
PasOpp undersøkelsen blir årlig fremover som vil gi oss en fin pekepinn for 
hvordan pasienter opplever tilbudet de får hos oss. 
 
Vedtak:  
Partene tar sak 58/2022, Virksomhetsrapport FIN 09-2022 til orientering. 

 

 
Samarbeidsmøtesaker 

Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

59/2022 Protokoll Informasjons- og drøftingsmøte FIN 17/10-22  
 Klinikkleder Rita Jørgensen innledet i saken. 

 
Spørsmål, merknader og svar:  

• AMB: Er en del spørsmål i møtet som ikke er besvart som også er spurt 
om tidligere.  

Svar RJ: Alle ubudsjetterte stillingene vi har er ført opp i tiltaksplanene inkl. de 
15,2 stillinger på intensiv med akuttmottak. Arbeidet er ikke startet da sykehuset 
avventer om vi får budsjettmidler til disse stillingene.  
 
Vedtak:  
Partene tar sak 59/2022, Protokoll Informasjons- og drøftingsmøte FIN 17/10-22 
til orientering. 
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Eventuelt 

Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

60/2022 Trimrom  
 Klinikkleder Rita Jørgensen innledet i saken. 

 
Det er nå besluttet av foretaksleder at Kirkenes sykehus ikke får videreført 
trimrommet som trimrom. Arealplanutvalget i øst er bedt om å finne plass til flest 
mulig av ansatte fra Prestøya inne på sykehuset. Det som er ledig pr. i dag er 
Trimrommet, landskap CS2130 og et 2-manns kontor CS2180 i 
administrasjonsfløya. Med forbehold av vedtak i arealplanutvalget er det foreslått 
at trimrommet endres til SIM-rom.  
Avdelingsledere er informert og jeg vil sende ut informasjon til alle ansatte etter 
dette møtet om at Kirkenes sykehus ikke vil få trimrommet tilbake. 
 
Spørsmål, merknader og svar:  

• SVM: Trimrommet forsvinner samtidig som vi jobber med stabilisering og 
rekruttering så skjønner ikke hvordan vi kan gjøre det. Vernetjenesten vil 
ta det opp i neste uke å komme med en uttalelse. Vi ønsker å se regnskap 
på hva dette koster. 

• AMB: Stiller meg bak det SVM sier. Vi får ikke ut alle fra Prestøya, om vi 
sitter igjen med 10 eller 20 hva koster det å leie for de som blir igjen? Vi 
må få en kostnadsberegning på dette. Hvordan er de på Prestøya tatt med 
på drøfting, kan de sitte i landskap f.eks. Får en veldig stor negativ 
konsekvens om trimrommet blir tatt. 

Svar RJ: Det er gjort et regnestykke på dette. Usikkerheten er kvadratmeterprisen 
på leie. Foretaket sparer penger på leie av areal eksternt, men det er vanskelig å 
beregne dette opp mot konsekvensene av å ikke ha trimrom som et velferdstiltak.  

• AMB: HTV/HVO vil skrive en protokolltilførsel til dette. 
 
Protokolltilførsel fra HTV/HVO: 
Vi ser med stor bekymring på avgjørelsen om at trimrommet ikke skal 
tilbakeføres slik som det har blitt antydet over lengre tid. Trimrom tilgjengelig for 
de ansatte er en meget stor bidragsyter til positivt arbeidsmiljø samt 
helsemessige gevinster som kan være med på å senke sykefravær og skape 
arbeidslyst.  
 
Fjerning av trimrommet vil være en nedslående beskjed for mange og skape en 
enda større negativitet blant de ansatte som allerede er i en presset situasjon med 
tanke på varslede kutt og effektivisering som et resultat av den økonomiske 
situasjonen til Finnmarkssykehuset. 
 
Det virker mot sin hensikt å kutte slike tilbud når rapporten fra PwC angående 
stabilisering og rekruttering i Finnmarkssykehuset slår fast at 
arbeidsgivermerkevare må være et satsningsområde. I rapporten Stabilisering og 
rekruttering i Finnmarkssykehuset «Hvorfor velger eller vurderer ansatte å slutte 
i Finnmarkssykehuset- sammenfatning av 11 dybde intervju og forslag til tiltak 
nevnes det i §3.5 at treningsrom er et foreslått tiltak.  
 
Å ikke tilbakeføre trimrommet kan øke kostnaden til innleie av personell fra byrå 

grunnet problemer med å fylle egne stillinger. Hvor mye sparer foretaket på å 

flytte 5-6 personer fra Prestøya inn på sykehuset kontra å leie lokaler for disse 
sammen med de resterende på Prestøya som det uansett må leies lokaler for?  
 
Vernetjenesten og tillitsvalgte forventer at en nytte-kostnadsanalyse av å fjerne 
trimrommet gjennomføres.  
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Vedtak:  
Partene tar sak 60/2022, Trimrom til orientering. HTV/HVO vil skrive en 
protokolltilførsel til saken. Protokolltilførsel lagt inn i saken. 

61/2022 Fordeling areal BUP/VPP, sak fra Silje E. Nilsen  
 Er det satt opp arbeidsgruppe også for ansatte Prestøya? 

 
Svar RJ: Ja, det er satt opp et utvalg hvor HTV/HVO og ansatte på Prestøya er med. 
 
Vedtak: 
Partene tar sak 61/2022, Fordeling areal BUP/VPP til orientering. 

 

62/2022 Personalmøte 8/12-22, sak fra Judith  
 Jeg er borte så kan ikke stille på dette møtet. 

 
MSF og RJ ser på ny dato. 
 
Vedtak: 
Partene tar sak 62/2022, Personalmøte 8/12 til orientering. Klinikkledere Rita 
Jørgensen og Mette S Fiskebeck finner ny dato for Personalmøte. 

 

 
 
 
RJ, MSF 

 
63/2022 Julelunsj 9/12-22, sak fra Rita Jørgensen  
 Kirkenes Storkjøkken har sagt at de ikke kan levere julelunsj og det er så kort tid 

igjen at vi ikke rekker å få noen andre til å levere dette. 
 
Spørsmål, merknader og svar:  

• Alt er bedre enn ingenting.  Kan hver avdeling få en sum slik som 
tidligere? 

Svar RJ: Er ønskelig fra avdelingsledere at vi alle kan møtes til julelunsj. 
• JF: Bedre med felles omså med julegrøt enn sammen med de vi er 

sammen med daglig. 
• AMB: Kan vi ha kakebord istede for julegrøt. 
• SVM: Viktig med noe felles i kantina, hva som serveres er underordnet. 
• AL: Antar det blir gitt tilsvarende tilbud til Tana? 

Svar RJ: Ja, alle får. 
• JF: Vi må prøve å få til noe, vi kan ikke kutte mere av hyggelige ting slik 

situasjonen er nå. 
• SVM: Vernetjenesten kommer med noe positivt på tampen av året. 

Svar RJ: Kommer også noe fra klinikkledelsen til jul. 
 
Vedtak: 
Partene tar sak 63/2022, Julelunsj 9/12 til orientering. Partene ønsker en felles 
julelunsj hvor det sosiale settes i fokus, ikke nødvendigvis hva som serveres. 

 

 

Underskrift av godkjent protokoll/referat 
Arbeidstaker Organisasjon Dato/Signatur 

Aud Mariana Bergman NSF Signert elektronisk 16/11-22 

 
Vernetjenesten Stilling Dato/Signatur 

Steffen V. Mong HVO Signert elektronisk 17/11-22 

 
Arbeidsgiver Stilling Dato / Signatur 

Rita Jørgensen Klinikkleder Signert elektronisk 25/11-22 

Møtet avsluttet kl. 14:25 
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Protokoll til informasjons- og drøftingsmøte  
17. november kl 13.30-14.30 på teams 
 
I henhold til Hovedavtalen: § 30 og § 31 er det avholdt informasjons- og drøftingsmøte ved Klinikk Alta 
 

Navn Representerer Tilstede 

Lena Nielsen Klinikksjef X 

Turid Hauge  Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Ikke møtt 

Anne Sofie Arnesen Hovedverneombud Klinikk Alta Ikke møtt 

Mariann Smith Novik Hovedtillitsvalgt, Norsk Psykologforening X 

Christel Eriksen Hovedtillitsvalgt, Den Norske Legeforening  X 

Evy Fjeldstad Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund X 

Hilde Karin Risvik Hovedtillitsvalgt Norsk 
Ergoterapeutforbund 

Ikke møtt 

Eirik J. Olsson Foretakstillitsvalg Norsk Fysioterapiforbund X 

Marit Karlstrøm Hovedtillitsvalgt Den norske 
Jordmorforening 

F 

Espen Lindi Olsen Hovedtillitsvalgt Norsk Radiograf forbund X 

Elin Severinsen Hovedtillitsvalgt Fagforbundet F 

Ole I. Hansen Foretakstillitsvalgt Fagforbundet X 

Stian Johnsen Foretakstillitsvalgt Delta X 

Hanne Vang Foretakstillitsvalgt FO F 

 
 
Sted: 
Teams 
 
 
 

Sak nr.:  Sakens navn: Ansvar 

6/2022 Godkjenning innkalling og saksliste  

 Godkjent. 
 
Det er enighet i at Mariann Smith Novik og Lena E. Nielsen som signerer protokollen.  
 

 

  
Drøftingssaker  
 

 

Sak nr.:  Sakens navn:  Ansvar 

7/2022 Budsjettprosess 2022 – Tiltak  LEN 

 Tillitsvalgte og vernetjeneste inviteres til å gi innspill til versjonen annenhver måned 
frem til ferdigstillelse i november. Det har vært avholdt møter 25.08 og 20.10 der 
tillitsvalgte og vernetjeneste har fått anledning til å gi sine tilbakemeldinger. Evy 
Fjeldstad, HTV NSF har deltatt i to work-shop 25. august og 3. november med 
ledergruppen i Alta (enhetsledere, avdelingsledere og klinikkadm), Karabin og 
økonomiavdelingen.  
 
Arbeidsgiver har oppfordret under veis at dere kommer med innspill for å sikre 
medvirkning og medbestemmelse. 
 
Foretaksledelsen jobber med tiltak på tvers av klinikker/sykehus/stab. Det vil komme 
et arbeid rundt Finnmarkssykehuset 2.0 der funksjon/tilbud/organisering vil være 
tema.  
 
Tiltaksplanen var sendt ut i forkant av møtet. Det nye siste måned er noe korrigering 
av tiltak samt at avdelingslederne har gjennomført ROS analyser for tiltakene.  
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Omstillingskravet i klinikken er 21.504 mill kr 
Det er definert 14 tiltak med underliggende aktiviteter totalt 17945 mill kr.  
Rest omstillingsutfordring pr 20.11 er 3 559 mill kr.  
Tiltakene skal ikke påvirke tilbudet til pasienter i Alta og ingen ansatte skal miste 
jobben sin. De ansatte som er omstilt fra sengepost til poliklinikk begrunnet i 
nedtaket er det egen drøfting på av 29.08.22. Tiltaket er effektuert.  
 
Spørsmål: 
Spørsmålet er hva som skjer med den uløste utfordringen. 
Svar: Det må klinikken jobbe med i det videre arbeidet. Vi har ikke funnet tiltak 
utover de 17 mill kr som ikke går ut over tilbudet. Det er laget klare retningslinjer for 
hvordan vi skal jobbe med tiltak der tilbudet vil reduseres. Da vil tillitsvalgte og 
vernetjeneste være med gjennom prosessen.  
 
Evy Fjeldstad, NSF: Det er behov for en rolleavklaring for hvem som avgjør 
strukturelle tiltak i prosessen i det videre.  
Svar: Foretaket har identifisert tiltak for ca 120 mill kr. Det gjenstår 80-100 mill kr. 
Tiltak som vil påvirke struktur og tilbud/funksjonsfordeling skal det lages sak på og 
skal behandles i foretaksledelsen eller styret avhengig av omfanget.  
 
Espen Lindi Olsen, NRF: Det stilles spørsmåltegn om at inntektene på røntgenaktivitet 
i Alta føres på Hammerfest sykehus. Vi kan ikke se aktiviteten i regnskapet.  
Svar: Vi er klar over at det er slik i dag. Inntekten følger radiologen som har sin faste 
arbeidsplass på Hammerfest sykehus og ambulerer til Alta. Vi har etablert system for 
å følge med aktiviteten utenfor den rene regnskapsoppfølgingen. Vi håper det er et 
kompenserende tiltak. 
 
Ole I Hansen, Fagforbundet: Det vil komme det som vi kaller for tilbudsrasering. 
Problemet er at budsjettene ikke er riktige.  
 
Christel Eriksen, Den norske legeforening: Hvilke prosesser går i foretaket? Hvilke 
fagområder er det vi ser på der?  
Svar: Radiologi, operasjonskapasitet, geriatri.  
 
Evy Fjeldstad, NSF: Dette er en god prosess og håndgripelig det vi holder på med. Før 
var det bare lister med tiltak. Gledelig at vi har fått et system, dette selv om vi har 
brukt penger på Karabin. Fin åpenhet med klinikkledelsen.  
 
Det var ingen andre spørsmål til fremleggingen. 
 
Oppsummering:  
Arbeidsgiver har nå gjennomført 3 informasjon- og drøftingsmøter (august, oktober, 
november) der fremdriften i tiltaksplanen for 2023 har vært tema.  
 
Arbeidsgiver oppfatter at klinikkledelsen får støtte i tiltaksplanen for klinikk Alta slik 
den foreligger nå.   
 
 

 
 
 
Signert elektronisk fra Mariann Smith Novik og Lena E. Nielsen 
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Protokoll Informasjons- og drøftings- og 
samarbeidsmøte Sa mi klinihkka 

Dato: 03.11.2022, kl 13:30-15:00 
Sted:  Microsoft teams 
 
Tilstede: 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Frode Boyne Den norske legeforening (DNLF) x 
Renate Porsanger Fellesorganisasjonen (FO) x 
Mihkkal Oskal Norsk Psykologforening (NPF) x 
Monica Zahl Norsk Sykepleierforbund (NSF) x 
Henriette Joks Akademikersammenslutningen X 
Hilde Karin Risvik/ Silje 
Nilsen (FTV) 

Ergoterapeutene Meldt forfall 

Berit Isaksen Kummeneje Norsk fysioterapeutforbund (NFF) Meldt forfall 
Mona Lindseth Fagforbundet x 

 
Vernetjenesten  Tilstede 

Erlend Leithe Hovedverneombud (HVO) x 
 

Arbeidsgiver Stilling 

Amund Peder Teigmo Klinikkleder                                                                                              x 
Birgit Länsman Klinikkrådgiver, referent                                                                      x 
  

 

Saker: 
Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

38/2022 Godkjenning innkalling og saksliste  
 Partene godkjenner innkalling og saksliste. 

 
-Godkjent uten merknad 
 

 

39/2022 Valg protokollsignering  
 Fra arbeidstakersiden ble Monica Zahl og Mihkkal Oskal valgt til signering av 

protokollen. 
Klinikkleder Amund Peder Teigmo signerer fra arbeidsgiversiden. 

 

 

Drøftingssaker 
Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

40/2022 Økonomisituasjonen i foretaket- informasjon om status tiltak  
  

Klinikkleder Amund Peder Teigmo innledet i saken. Klinikkleder presenterer 
dashboard i HN-LIS og dataene der. Påminner om at foretaket inviterer ansatte til 
å komme med innspill via forslagskassa på intranett. 
 
 
Spørsmål og merknader: 
 
NSF: Blir forslagene i forslagskassa offentliggjort?  
Arbeidsgiver svarer: Blir offentliggjort fra KOMM, etter en prosess. 
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DNLF: 1,2 mill underskudd, skyldes mindre produksjon. Hva skyldes minus i 
andre klinikker?  
Arbeidsgiver svarer: ikke oversikt over andre klinikker, kun SK. Foretaksleder 
presenterte status for foretaket i allmøte og opptak er tilgjengelig på intranett. 
 
FO: For hvilken periode er det sykefraværstallet i HN-LIS?   
Arbeidsgver svarer: Det sykefraværet for de siste 3 mnd. 
 
HVO: Er det samme måltall for behandlere i ulike klinikker, og ligger informasjon 
om andre klinikkers måltall tilgjengelig? 
Arbeidsgiver svarer: Litt forskjellige måltall for ulike type behandlere. De som 
jobber poliklinisk har faste antall konsultasjoner de skal ha. 660 for voksne og 
440 for barn/unge. Behandlere kan ha fratrekk fra måltallene for en rekke ting. 
 
HVO: Er det ulik pleiefaktor for de ulike DPS´ene?  
Arbeidsgiver svarer:Nei, man skal ha samme pleiefaktor i de ulike 
døgnavdelingene. Dashboardene, måler kun de som poliklinikken produserer. På 
døgn, fam, UPA ser man på fristbrudd. 
 
NSF: Hva er pleiefaktor på døgnavdelingene nå? 
Arbeidsgiver svarer: Har dessverre ikke tallene her og nå. Et av tiltakene går på å 
redusere døgn med 1 stilling ved naturlig avgang. Vedtatt i april.  
NSF: Er det tiltaket om å redusere døgn drøftet? Dashboard, hvor jeg finner det? 
Arbeidsgiver svarer: Vedtaket om å redusere på døgn er gammelt, henger 
sammen harmonisering. Sjekker om tiltakene som ble fattet i april ble drøftet. Kun 
lederne har tilgang til HN- LIS. 
 
 
 

 

Informasjonssaker 
Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

41/2022 Informasjon om samarbeid med konsulentfirma Karabin  
 Klinikkleder innledet i saken.  

Spørsmål og merknader:  
 
 
Arbeidsgiver svarer:  
 
 

 

42/2022 Informasjon om kompetansesenterfunksjonen  
 Klinikkleder innledet i saken.  

 
Arbeidsgiver informerer om reisestopp og søknadsprosess. Samisk 
kompetansetjeneste skal prioriteres. Kompetanseoppdragene skal kunne 
gjennomføres, men må søkes om. Treghet i systemet til å begynne med, derfor 
rakk man ikke å behandle søknader til og begynne med. Det ble innført daglige 
møter for mer effektiv søknadsbehandling, nå behandles søknader to ganger 
ukentlig. 
 
 
 
Spørsmål og merknader:  
FO: Ambulering har måttet søke om.  
Arbeidsgiver svarer: Dette var en misforståelse, det kom en presisering at klinisk 
virksomhet skal fortsette som før. 
FO: Beskjeden har ikke nådd ut til alle. 
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43/2022 Virksomhetsrapport 9/2022 Finnmarkssykehuset HF- konsekvenser for 
samisk språk, kultur og tjenestetilbud 

 

 Klinikkleder innledet i saken.  
 
Vedtatt strategisk plan i FIN, SK nevnt veldig tydelig. Førende for hvordan 
klinikken skal jobbe i 4 års perspektiv og 15 års perspektiv. 
 
Kirurgi, radiologi, geriatri, stab. Møte på tirsdag. Vi har ikke så mye ressurser å 
dele bort, vil gå ut over den samiske pasienter. Likeverdighet.  
 
 
Spørsmål og merknader:  
 
FO: Forståelse for at tiltak må settes i verk, mange ønsker å bidra. Bør være 
oppmerksom på signaler fra ansatte. Føler seg veldig kontrollert. Viktig at hvis 
budskapet blir for symbolsk, kan det være med å skape en ytterligere krise hvis 
man ikke blir ivaretatt. Budskapet som formidles er provoserende, at man må nå 
plantallene men får ikke ambulert, føler seg ikke ivaretatt som ansatt.  
Arbeidsgiver svarer: Ambulering er ikke forhindret. Det er bedt om innspill til 
handlingsplan rekruttering og stabilisering. Snakket om sign on- ikke fått 
finansiering. Tiltakene går på å fortsatt nå måltallene, ikke springe fortere. Noen 
jobber langt mer enn plantallene tilsier.  
 
 
NSF: Innspill til nærmeste leder eller klinikkleder? 
Arbeidsgiver svarer: Hovedtillitsvalgte kan sende innspill til klinikkleder. 
Akademikersammenslutningen: Stabilisering og rekruttering. Konkurransedyktig 
og lik lønn i foretaket. Tolketjeneste på UNN kan tilby mye høyere lønn enn vi kan 
tilby. Oppe som tema i foretakstillitsvalgtnivå også. Spesielt to klinikker kan tilby 
mye høyere lønn enn de to resterende. 
Arbeidsgiver svarer: Vil gjerne vite om ulikheter. 
  
Fagforbundet: Kommentar til virksomhetsrapporten. I somatikken er det ikke like 
mye fokus på den samiske pasienten. Har med oppgavefordeligen i merkantil å 
gjøre. Samiske pas blir ikke styrt til SK. Vil innkalle våre egne pasienter. 
Arbeidsgiver svarer: Løftet opp i strategisk ledernivå, ikke enighet i strategisk 
ledergruppe. De andre klinikkene ønsker ikke at SK skal kunne innkalle sine egne 
pas.  
 
 
NPF: hvilke funksjoner er truet? 
Arbeidsgiver svarer: Ingenting er truet foreløpig. Man ønsker å se om tjenestene 
kan sentraliseres. De 4 funksjonene kirurgi, radiologi, geriatri og stabsfunksjoner.  
 
Akademikersammenslutningen: Er det på tirsdag kuttene/ omfordelingen skjer? 
Arbeidsgiver svarer: Nei, men vet at Helse Nord ikke har godtatt budsjettet til FIN. 
Arbeidsgiver ønsker forslag fra tillitsvalgtapparatet, også ift de andre klinikkene.  
 
FO: Har hørt at TSB skal legges ned til våren, stemmer? 
Arbeidsgiver svarer: Nei, det har aldri vært et tema, men TSB stenger noen uker 
på sommeren i forbindelse med ferieavvikling.  
 
BL: Mulig å melde inn saker til info- og drøftingsmøte. Protokoller tilgjengelig på 
Q- området. 
 

 

 
Samarbeidsmøtesaker 
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Saksnr: Sakens navn:  Ansvar 

44/2022 Finnmarkssykehuset som en trygg utdanningsinstitusjon  
 Klinikkleder innledet i saken.  

 
Forpliktende utdanningsløp har fått godkjent reise. 
 
Spørsmål og merknader:  
Ingen spørsmål eller merknader under denne saken. 
 
 

 

 
 
 

Underskrift av godkjent protokoll/referat 
Arbeidstaker Organisasjon Dato/Signatur 

Monica Zahl Norsk Sykepleierforbund Godkjent pr. e-post 

Mihkkal Oskal Norsk Psykologforening Godkjent pr. e-post 

 
 

Arbeidsgiver Stilling Dato / Signatur 

Amund Peder Teigmo Klinikkleder Godkjent pr. e-post 

 
 
 



 

 

Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte 
Prehospitale tjenester  

Dato: 25.11.2022 
Sted: Teams-møte  
Saksnr: 5 
 

Arbeidstaker Organisasjon Forkorting Tilstede 

Stian Johnsen   Foretakstillitsvalgt Delta  SJ X 

Brynjar Larsen   Hovedtillitsvalgt Delta  BL  

Ole I Hansen   Foretakstillitsvalgt fagforbundet  OIH  

Sturla Heitmann   Hovedtillitsvalgt fagforbundet  SH X 

Kicki Nytun  Foretakstillitsvalgt sykepleierforbundet  KN  

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

Ole Anthoni Hætta Hovedverneombud OAH X 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Trond I Carlson  Klinikkleder / Referent 
Jan Arne Moen Avdelingsleder bil   

Agneta Jensen  Avdelingsleder AMK  

Stig Aksel Opgård  Avdelingsleder LA  

Bjørn Erik Johansen  Avdelingsleder Pasientreiser                                                                               Fritak 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

20/22 Godkjenning innkalling og saksliste TIC 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

21/22 Valg protokollsignering TIC 

 Fra arbeidstaker ble Sturla Heitmann og Stian Johnsen valgt til å signere protokoll 
Fra arbeidsgiver siden ble Trond Carlson valgt til å signere protokoll 
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Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

22/2022 Gjennomgang og drøfting av tiltaksplanen Klinikk Preshospitale tjenester 

 Samlet utgjør tiltak i 10 210 000. Tiltaksplanen og tiltakene ble i sin helhet 
gjennomgått med følgende kommentarer.  

TIC 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

  

Beslutning Tiltaksplanen vedtas uten bemerkninger og iverksettes.  

  

 
 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

23/2022 Informasjon angående demonstrasjon og innføring av elektriske bårer.  

 -Ved nybilkjøp og fortrinnsvis allerede i 2023 er det et HMS mål å innføre 
elektriske bårer i noen av bilene. Dette vil bidra til å redusere belastingen hos 
våre ansatte i ambulansetjenesten.  

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

  

Beslutning Saken tas til orientering  

 

Sak nr: Sakens navn:  

23/2022 Informasjon knyttet til Luftfartsverkets tilsyn/tilsyn ambulansetjenesten 

 Luftfartsverket er svart ut og ny søknad om midlertidig Helikopterbase er 
innsendt av FIN-HF. Styret i HN har behandlet saken om ny base og det er 
foreløpig besluttet at oppstart prosjekt og prosjektgruppe skjer i -23 og 
bygging vil starte i -24 gitt styrets vedtak.  
 
Ambulansetilsynet knyttet til forsvarlighetsvurderinger av arbeidstid fortsatt 
ikke besvart av ATIL. Ambulansestasjonene er nå gjennomgått og det avventes 
en rapport fra SDE.  

TIC 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

  

Beslutning Saken tas til orientering.  

  

 

Sak nr: Sakens navn:  

24/2022 Sykefravær og nærversoppfølging 

 Positiv utvikling på sykefraværet i september med nedgang i alle avdelinger. 
Totalt sykefravær er nå på 10 % hvilket er 2,5 % over måltall.   

TIC 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

  

Beslutning Saken tas til orientering.  
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Sak nr: Sakens navn:  

24/22 Eventuelt 

 Foretakstillitsvalgt for Delta, legger frem forslag om at det også ser på stabiliseringsordninger 
for båre i Ambulansetjenesten. Pilot i Loppa Legeskyssbåter AS følges og rapport fra Pilot vil bli 
delt i dette møte.   

 
Møtet avsluttet kl. 09:15 
 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Stian Johnsen Sturla Heitmann Trond Carlson 
Delta Fagforbundet Klinikkleder 
 
Signering skjer i mailsform ved å godkjenne protokoll. 



 _________________________________________________________________________________ 
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PROTOKOLL DRØFTING –  

• Handlingsplan 2023 SDE – økonomisk bærekraft 

 
Sted/dato: Teams møte 29.08.2022 kl. 0900 – 1030   

Referent: Ole Martin Olsen  

Protokoll dato 29.08.2022 

 

Deltakere / Navn Organisasjon/enhet Tilstede Forfall 

Olsen, Ole Martin Drifts- og eiendomssjef X  

Johnsen, Stian Delta  X  

Torbjørnsen, Odd Nito X  

Sundelius, Thor-Egil Fagforbundet X  

Poopalasingam, Jeyakanthan  Hovedverneombud (HVO) X  

 

 
Drøfting gjennomføres på følgende grunnlag:  
Drøftingsmøtet gjennomføres på grunnlag av Hovedavtalen § 31 
 

Følgende er drøftet i dette møtet:   

• Handlingsplan 2023 SDE – økonomisk bærekraft 

 
Bakgrunn: 
 
Handlingsplan for økonomisk bærekraft drøftes årlig i august iht prosedyre. Tiltakene 
skal reflektere utfordringen man har med økonomi hittil i år. SDE har 2,4 mill. kroner i 
underskudd hittil i år. Vi må derfor ha tiltak som er tilsvarende for neste år og relatert 
til prognose. SDE leder viste til 5 tiltak som ble drøftet. 
 
Merknader og innspill fra tillitsvalgte og vernetjeneste:  
 
Det kom ikke inn merknader eller innspill fra tillitsvalgte og vernetjeneste utover at det 
ble stilt spørsmål ved om ROS analysen var gjennomgått i forhold til den kritiske øko-
nomiske situasjonen i FIN og at vi har behov for å anskaffe før vi kunne høste effekt 
på et par av tiltakene. 
 
Konklusjon 
 
Tiltaksplanen er drøftet med de tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
 
Signatur 
(Godkjennes på epost) 
 
 
Ole Martin Olsen - Arbeidsgiver 
Johnsen Stian –   Delta,  
Sundelius Thor–Egil   Fagforbundet 
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Poopalasingam Jeyakanthan – Hovedverneombud 
Odd Torbjørnsen - Nito 
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