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Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for virksomheten pr. 
januar 2023. Det er gjort en endring i virksomhetsrapporten slik at den samsvarer med 
det som rapporteres om til Helse Nord RHF. Fokus i virksomhetsrapporten for januar 
2023 er i hovedsak på avtalelojalitet, ventetider, aktivitet, digitale konsultasjoner, 
økonomi, tiltak og bemanning.  Virksomhetsrapporten er en månedlig statusrapport. I 
tillegg vil styret få flere dybdeanalyser gjennom året.  

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

Saksvurdering/analyse 
Det økonomiske resultatet pr. januar er negativt med -4,4 mill., som er et avvik på  
-6,4 mill. fra resultatkravet. Dette er en bedring i resultatet på 19 mill. sammenlignet med 
januar 2022. Hovedårsaken ligger i endring i finansieringsordningen med 40% ISF-
finansiering fra 50% i 2022, men også at utgifter til varekostnader og innleie fra byrå er 
lavere enn året før. 
 
Avviklet ventetid og fristbrudd er fortsatt høyt, men Finnmarkssykehuset HF når målet 
om å ikke øke ventetider avviklet sammenlignet med året før. Ventetiden går ned på alle 
områder bortsett fra voksenpsykiatri hvor ventetiden øker i januar i år sammenlignet 
med januar 2022. Ventetid avviklet ligger over måltall på alle fagområder, men det er 
positivt at Finnmarkssykehuset HF har laveste ventetid i Helse Nord regionen.  
 
Utviklingen i månedsverkene pr. januar 2023 sammenlignet med januar 2022 er positiv 
med en reduksjon på 13,9 månedsverk (faste og variable). Finnmarkssykehuset HF når 
imidlertid ikke målet om å redusere med tilnærmet 50 månedsverk.  Lønnskostnadene er 
imidlertid tilnærmet innenfor budsjettert ramme. Innleiekostnadene er over budsjett, 
men viser likevel en nedgang på 3,2 mill. fra januar året før.  
 
Finnmarkssykehuset HF har økt plantall både på poliklinikk somatikk og i psykisk 
helsevern og rus. Aktiviteten øker sammenlignet med 2022 på poliklinikk somatikk, men 
er på samme nivå som i 2022 i psykisk helsevern og rus. Aktiviteten i somatikk ligger over 
plantall, men i psykisk helsevern og rus er aktiviteten under plan. Det er imidlertid 
positivt at Sámi Klinihkka har økt aktiviteten med nesten 20% sammenlignet med året 
før. Andelen digitale konsultasjoner ligger høyt og er på 28% i psykisk helsevern og rus. I 
somatikk viser digitale konsultasjoner en liten økning og det er igangsatt et systematisk 
arbeid for å øke andelen innenfor 10 ulike områder.  
 
Når det gjelder realiserte tiltak har Finnmarkssykehuset HF hatt effekt av tiltak på 13,3 
mill. i januar, når man sammenligner med januar 2022. Realiserte effekter er størst på 
bemanning, med 6,7 mill., hvor både innleie og lønnskostnader er redusert når man 
justerer 2022- kostnader til 2023 nivå. Aktivitetsbaserte inntekter gir også effekt på 4,9 
mill. sammenlignet med året før. 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Virksomhetsrapporten har ikke effekt på samisk språk og kultur. 

Risikovurdering 
Risikoen knytter seg til rapporteringen av tiltakseffekt. Det er tidlig å si at tiltak har hatt 
effekt. Det er imidlertid lagt opp til å rapportere tiltak med effekt hittil i år, samt at det 
legges opp til å rapportere minuseffekt på klinikknivå. Dette vil redusere 
rapporteringsrisikoen og ledelsen og styret får mer korrekt og oppdatert informasjon på 
et tidligere tidspunkt.  

Budsjett/finansiering 
I/A 

Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken ble behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 14. februar 2023, og i FAMU 16. 
februar 2023. Partene tok virksomhetsrapport 1/2023 til orientering.  
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har 
ikke blitt endret som følge av disse.  

Direktørens vurdering  
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok et budsjett for 2023 med en uløst omstilling på 
111,5 mill. Dette tilsvarer et negativt resultatavvik på -9,3 mill. månedlig i 2023. I januar 
2023 er budsjettavviket -6,4 mill. dvs. 2,9 mill. bedre enn forventet. Det er tidlig å si noe 
om dette vil vedvare. Det er imidlertid positivt at kostnader knyttet til innleie og 
varekostnader er lavere enn januar 2022. Samtidig er bemanningen redusert noe, og 
aktiviteten har økt spesielt i poliklinikk somatikk.  
 
Det er et økt fokus på økonomi i Finnmarkssykehuset HF og virksomhetsrapporteringen 
er brutt ned på klinikk/sykehusnivå, med fokus på områder som har avvik. Det er 
foretaksleders vurdering at trykket og engasjementet som har kommet i kjølvannet av 
arbeidet i høst med operasjonalisering og ansvarliggjøring i arbeidet med økonomiske 
tiltak ser ut til å gi effekt. Det er imidlertid tidlig å si om den positive utviklingen vil 
vedvare. 

 
Vedlegg: 
1 1-2023 Virksomhetsrapport 
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Sammendrag 
Felles mal for rapportering av 
omstillingsarbeidet 

Periode januar   

Prosess Planlagt Virkelig Avvik 

Omsetning på gyldige hovedkontrakter (%-andel) 90 % 93 % -3,20 % 

Andel Omsetning i Clockwork (i %) 60 % 57,8 % 2,20 % 

Antall faktura i Clockwork (i %)   90 % 62,0 % 28,00 % 

Digitale konsultasjoner somatikk (%-andel) 0 % 8,9 % -8,90 % 

Digitale konsultasjoner psyk (%-andel) 0 % 28,4 % -28,40 % 

Resultat Planlagt Virkelig Avvik 

Økonomisk resultat (kr) -2 4,4 -6,4 

Bemanning variabel (månedsverk) 189 212 -23 

Bemanning fast (månedsverk) 1 543 1 556 -12,9 

Lønnskostnader eget (kr) 131,2 131,8 -0,6 

Aktivitetsbasert inntekt (aktivitet) kr -51,5 -51,5 -    

Innleie fra vikarbyrå (kr) 1,6 6,0 -4,4 

Kjøp av helsetjenester (kr) 12,0 13,8 -1,8 

Uløst omstillingsutfordring (kr) -9,3 -6,4 -2,9 

 

I januar 2023 har Finnmarkssykehuset en positiv utvikling på de fleste områder. Det er en 
forbedring både med hensynt til anskaffelsesområdet og digitale konsultasjoner, som begge 
deler påvirker kostnadsnivået positivt. FIN planlegger i 2023 med økt aktivitet og januar viser 
at budsjettene overholdes, ventetid avviklet og ventetid ventende går ned både i somatikk og 
psykisk helsevern og rus, bortsett fra i voksenpsykiatri hvor ventetid ventende og ventetid 
avviklet øker sammenlignet med året før. Kostnader knyttet til innleie fra byrå er lavere enn 
året før, men høyere enn budsjettert. Foreventet omstillingsutfordring er -9,3 mill. hver 
måned, og faktisk omstillingsutfordring er -6,4 mill. i januar. Dette betyr at 
omstillingsutfordringen for januar isolert sett er innenfor forventet budsjettavvik.  
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1. Bedret avtalelojalitet  
All statistikk ift avtalelojalitet er hentet fra Qlickview Helse Nord, som har både Clockwork og 
Agresso som datafangstområde. Tallene inneholder kun varer. 

Det rapporteres her på statistikkgrunnlag for desember 2022 ift punkt 1.2 og 1.3, mens det på 
1.1 er tall fra januar 2023. Dette på bakgrunn av at tallene for januar ikke er klare på punkt 
1.2 og 1.3. Som referanse settes de nyeste tallene opp mot tilsvarende måned året før, slik at 
utviklingen kan følges. 

1.1 Omsetning på gyldige hovedkontrakter 
Finnmarkssykehuset HF har satt et mål om å holde omsetning av kjøp på avtale på over 90%. 
Det bemerkes at kjøp på avtale her ikke bare omhandler kjøp på avtaler inngått gjennom 
Sykehusinnkjøp HF, men også prisavtaler inngått av Finnmarkssykehuset HF og 
prisforespurte varer. Alle disse tre variantene er iht lov om offentlig anskaffelse (LOA)  og 
forskrift om offentlig anskaffelse (FOA) og det jobbes med å kunne rapportere på andel av 
hver av disse. Det er et overordnet mål å øke andelen kjøp på avtaler inngått av 
Sykehusinnkjøp HF. 

Foretaket jobber også med å øke den totale omsetningen i CLW. Det var litt under 80 MNOK 
(eks mva) omsetning gjennom CLW i 2022 og det jobbes med å øke denne opp mot 200 
MNOK. 

Foretaket har også et mål om å øke andelen automatisk godkjente faktura fra 50% og opp mot 
60%. 

  

                          Januar 2022                                                       Januar 2023 

 

Grafen over viser at Finnmarkssykehuset ligger på en avtale dekning på 93,22% som er en 
økning fra året før hvor avtaledekningen var 87,88%. FIN ligger over målet på 60%. 

Også når det gjelder automatisk godkjente faktura i Clockwork ligger FIN innenfor måltallet 
på 50%, også automatisk godkjente fakturaer øker i 2023 sammenlignet med 2022.  

1.1.3 Tiltak omsetning på gyldige kontrakter 

Det er iverksatt tiltak på at alle anskaffelser skal legges i clockwork. Dette vil både øke 
avtaledekningen og andelen automatisk godkjente faktura. I tillegg får FIN en oversikt over 
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områder hvor det pr. i dag ikke foreligger avtaler, og det sikres at tilbud innhentes og lov om 
offentlig anskaffelse overholdes. 

1.2 Andel omsetning i Clockwork (CLW) - mål 60%, og antall faktura i 
Clockwork (CLW) - mål 90 % 
Finnmarkssykehuset HF ligger for lavt på indikatoren andel omsetning i clockwork, hvor 
måltallet er 60%. Utviklingen er likevel positiv. Det har vært en økning fra 35 % i desember 
2021 til 57,8 % i desember 2022. Gjennomsnitt i 2022 har vært 63,1 %. Det er spesielt to 
leverandører som trekker ned denne statistikken. Begge disse leverandørene skal være mulig 
å få inn i CLW og det vil øke andel omsetning i CLW med over 10%-poeng. 

Finnmarkssykehuset HF ligger lavt på indikatoren antall faktura i clockwork, hvor måltallet er 

90% . FIN ligger på mellom 60 og 70 % og i desember var det 62,0 %. Ved å ta tak i de fire 

leverandørene med mest faktura utenfor CLW, vil vi også her kunne øke andelen faktura 

gjennom CLW med ca 10%-poeng. 

Desember 2021 

 

Desember 2022 
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1.2.1 Tiltak økt omsetning og antall faktura gjennomom (CLW)  

Finnmarkssykehuset HF legger inn anskaffelser fra identifiserte leverandører i CLW. Alle 

anskaffelser skal registreres i CLW der det er mulig.  

 

2. Ventetid  
Ifølge oppdragsdokumentet skal ventetiden ikke øke sammenlignet med 2022. Målsetningen 
på sikt er gjennomsnittlig ventetid lavere enn 50 dager for somatikken, 40 dager for psykisk 
helsevern voksne, 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og 30 dager for TSB. 

 
HN-LIS 08.02.23. 
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FIN HF kan fortsatt vise til den korteste ventetiden i regional sammenheng, både hva angår 
ventetid for ventende og ventetid avviklet. Sammenlignet med 2022 er ventetiden ytterligere 
redusert. 

Lokalt innsatsteam er blitt en del av daglig drift og følger ukentlig opp ventelister både på 
foretaksnivå og klinikk. Den enkelte klinikk korrigerer feil i ventelistestatistikk fortløpende og 
fremmer tiltak for å redusere ventetiden ytterligere. 

Ventetiden i januar 2023 er redusert sammenlignet med 2022, noe som tilsier at 
Finnmarkssykehuset har lavere ventetid avviklet og ventetid ventende enn samme periode 
året før. Ventetid ventende er 9 dager kortere enn året før, og ventetid avviklet er 6 dager 
kortere enn året før.  

 

2.1 Somatikk  

 
HN-LIS 08.02.23. 

FIN HF viser en positiv utvikling hva angår ventetid somatikk. FIN har lavest ventetid 
regionalt gjennom hele denne perioden. I januar er snitt for avviklede i Helse Nord 69 dager, 
mens snitt for ventetid ventende er 73 dager. 

 

FIN har redusert ventetid ventende med 10 dager i somatikk, og ventetid avviklet med 7 
dager. Måltallet på sikt for avviklet er 50 dager, FIN ligger i januar 2023 på 61 dager. 
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2.2 Voksen psykiatri (VOP) 

 
HN-LIS 08.02.23. 

FIN HF viser økt trend hva angår ventetid både ventende og avviklede pasienter. Likevel 
ligger ventetid både for avviklede og ventende under snitt i regional sammenheng. I januar er 
snitt for avviklede i Helse Nord 73 dager og ventende er 71 dager. 

I VOP øker ventetid avviklet i januar sammenlignet med januar året før. Økningen er på 8 
dager, til 66 dager. Målet er 40 dager ventetid avviklet. 

2.3 Barn og unge psykiatri (BUP)  

 
HN-LIS 08.02.23. 

FIN HF viser fra høsten - 22 en økt trend hva angår ventetid både for ventende og avviklede 
pasienter. FIN HF ligger generelt på snitt regionalt, men i januar er snitt for avviklede i Helse 
Nord 53 dager og ventende er 41 dager. 



9 

 

I januar ligger ventetid avviklet 5 dager under samme periode året før. Ventetid ventende har 
økt med 6 dager. Målet er ventetid avviklet på 35 dager, mens FIN ligger på 56 dager innenfor 
BUP. 

 

2.4 Rus/avhengighetsbehandling (TSB) 
 

 
HN-LIS 08.02.23. 

FIN HF viser en positiv utvikling hva angår ventetid innen TSB. FIN HF ligger likevel litt over 
snitt i regional sammenheng, men i januar er snitt for avviklede i Helse Nord 42 dager og 
ventende er 27 dager. 

 

Ventetid ventende i TSB går ned med 11 dager til 21 dager i januar sammenlignet med året 
før. Ventetid avviklet går ned med 4 dager til 37 dager i januar 2023. Målet er 30 dager. 

 

 

3 Digitale konsultasjoner   
 

Den totale andel av digitale konsultasjoner for januar 2023 er 15,3 %, mot 14,4 % i januar 
2022. 

Finnmarkssykehuset HF ligger da over måltallet på 15% digitale konsultasjoner for andel av 
digitale konsultasjoner i januar 2023. 

3.1 Digitale konsultasjoner somatikk 
Digitale konsultasjoner innen somatikk er i januar 8,9 %. FIN har ikke satt et eksplisitt mål for 

somatikk, men dette vil gjøres innen utgangen av februar. Målet er uansett en økning i 2023 

innenfor somatikk.  
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3.1.1 Tiltak for å øke andelen digitale konsultasjoner Somatikk:  

Det er kartlagt 10 ulike somatiske behandlingstyper i januar, og det vil de neste månedene 

gjøres tiltak innenfor disse behandlingstypene for å øke digital bruk, herunder også digitale 

skjema. 

Digitale konsultasjoner og bruk av skjema er tema på kurs for LIS2.  

3.2 Digitale konsultasjoner psykisk helsevern og rus 
Januar viser 28,4 % digitale konsultasjoner. FIN har ikke satt et eksplisitt mål for psykisk 

helsevern og rus, men dette vil gjøres innen utgangen av februar. Psykisk helsevern og rus har 

en høy andel digitale konsultasjoner, og Sami Klinihkka har blant annet en andel på 30%.  

3.2.1 Tiltak for å øke andelen digitale konsultasjoner Psykisk helsevern og 
rus: 

Er ikke gjort noen direkte tiltak for videre økning da %-andelen ligger høyt. 

 

4. Resultat, økonomi og tiltak  

4.1 Regnskapsmessig resultat og avvik 
 

 
Kilde: HN LIS 

Resultatet for januar viser et underskudd på 4,4 mill., med et resultatkrav på 2 mill gir dette et 
negativt budsjettavvik på 6,4 mill.  

Det er imidlertid en uløst utfordring i FIN og det ligger derfor en forventning om et negativt 
budsjettavvik på 9 mill. basert på prognosen for 2022 på -230 mill. Resultatet for januar er 2,6 
mill bedre en denne forventningen.  

Resultatet viser en forbedring i fht januar 2022 på 18,6 mill. Resultatforbedringen skyldes i all 
hovedsak økt basisramme samtidig som at  varialbel lønn og innleie fra byrå er redusert. 

Avvikene for januar 2023 ligger i hovedsak på innleie helsepersonell fra byrå, samt kjøp av 
helsetjenester. Rentekostnadene har også vært høyere enn forutsatt i budsjett.  



11 

 

4.2 Kjøp av helsetjenester 
FIN har et overforbruk på kjøp av helsetjenester på 1,2 mill. 

Avviket ligger på kjøp av tjenester fra andre regioner for behandling av pasienter fra egen 
region (gjestepasienter). 

4.3 Lønnskostnader 
Lønnskostnadene i januar viser et negativt avvik på 0,6 mill i foretaket, noe som må sies å 
være tilnærmet balanse.  

Faste lønnskostnader viser positive avvik, mens variable lønnskostnader som overtid, 
ekstrahjelp, vakanser viser et overforbruk.  

Positivt avvik på fastlønn skylde i stor grad vakanser. Dette dekkes noe inn av overtid og 
innleie, samtidig dekkes nok også sykefravær av denne typen variable lønnskostnader. 
Langtidsfravær refunderes i stor grad og FIN har positive avvik på refusjoner.   

4.4 Innleiekostnader 
Innleid arbeidskraft viser det største avviket denne perioden på -4,4 mill. I fht budsjett er 
overforbruket høyest ved Hammerfest sykehus på 2,3, mens Kirkenes sykehus har et 
overforbruk på 1,3 mill og Klinikk Alta 0,6 mill.  

Innleie fra byrå viser imidlertid en positiv utvikling i januar 2023 sammenlignet med januar 
2022, med en reduksjon på 3,2 mill. Det er i all hovedsak de to klinikkene som har høyest 
overforbruk som også har en positiv utvikling, Hammerfest sykehus og Klinikk Alta har 
redusert innleie sammenlignet med året før.    

 

4.5 Gjennomføring av tiltak, kostnadseffektivisering 
Tiltakene måles mot samme periode i 2022. Tallene for 2022 justeres for lønns,-og prisvekst. 

Foretaket har en forventet effekt på tiltak på 125,9 mill i 2023, dette utgjør ca 10,5 mil pr 
måned. 

I budsjett 2023 var prognosen for uløst omstillng -111,5 mill. Pga at resultatet ble bedre enn 
prognosen, ugjør uløst utfordring utgjør 78 mill. 

 

 

Økonomisk målsetting er inngangsfarten til 2023, korrigert for ekstraordinær tilførsel i 
desember 2022.  

I januar er effekten av tiltak beregnet til 13,3 mill. Av dette er effekten 4,9 mill på økt aktivitet, 
2,5 mill på kostnadsreduksjon bemanning(lønn og innleie) og 1,4 mill er øvrige 
kostnadsreduksjoner.  

Økningen i aktivitet ligger i somatikk, poliklinikk. Aktiviteten i psykisk helsevern og rus er 
redusert i sammenlignet med 2022.  

Effekter 2023

Økonomisk målsetting 203 854                             

Forventede effekter fra tiltak 125 917                             

Realiserte effekter fra tiltak 13 314                                

Differanse (Realisert minus forventet effekt) 112 603-                             
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Innleie fra byrå ligger utgjør 2,4 mill i reduksjon sammenlignet med januar 2022, mens på 
lønn er reduksjon 4,2 i fht januar 2022. 

 

4.6 Likviditet 

Likviditet  

Likvidieten i januar er tilstrekkelig. Det settes opp prognose for likviditet når februar 
regnskapet avsluttes 

 

5.Bemanning  

5.1 Sykefravær 

 
HN-LIS 09.02.23. 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i FIN HF.   

FIN HF har mål av 7,5% i totalt sykefraværet. Totalt endte sykefraværet for 2022 på 10,1 %. 
Korttidsfraværet endte på 3,9 %, og langtidsfraværet på 7,3 %. Trenden viser en økning i 
sykefraværet fra august 2022 til desember 2022, og det er langtidsfraværet som øker mest. 
Sykefraværet er fortsatt betydelig høyere enn 2019-nivå. 
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5.2 Bemanning variable månedsverk 

 

Sammenlignet med samme periode året før så er variable månedsverk redusert med 8 men er 
fortsatt 23 månedsverk over planlagt.  

 

 

 

Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og Sami Klinihkka har alle avvik i fht planlagt nedtak 
av variable månedsverk. Hammerfest sykehus, Prehospital klinikk, klinikk Alta og SDE har 
redusert variable månedsverk sammenlignet med januar 2022, mens de øvrige øker variable 
månedsverk.   

 

5.3 Bemanning faste månedsverk 
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Faste månedsverk er det samme som i fjor januar. Det var planlagt å redusere 18,9 
månedsverk, dette er ikke gjennomført.  

 

 

 

Økte faste månedsverk i Klinikk Alta og SDE, gjør at nedgang i faste månedsverk i andre 
klinikkene ikke har effekt totalt. Økning i faste månedsverk i Alta er pga. vakant stillinger som 
har blitt fylt opp. Variable månedsverk i Alta er redusert. Økte månedsverk i administrasjon 
skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger (ABIJOK) og forskerer.  

5.4 Innleie fra byrå 
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Innleie fra byrå er redusert med 3,69 mil i fht januar 2022. Fra planlagt innleie fra byrå er FIN 
HF  3,97 mil. Det er klinikk Alta og Hammerfest sykehus som reduserer innleie fra byrå i 
januar. 

 

6. Aktivitetsutvikling  
Finnmarkssykehuset har planlagt en økning på poliklinisk aktivitet i 2023, både for somatikk 
og psykisk helsevern og TSB: 
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6.1 Aktivitetsutvikling somatikk  
 

 

Samlet for alle omsorgsnivå ligger foretaket 2,3 % foran plan for all somatisk aktivitet. 

Sammenlignet med samme periode året før så er plantallen 13 % over. Det er den polikliniske 

aktiviteten i foretaket som har økt. Den er også 3 % over plan for 2023.  

Når det gjelder døgnopphold er aktiviteten et par prosent bak plan, men på samme nivå som 

2022. Døgnopphold er i mye større grad ø-hjelpsstyrt enn poliklinisk aktivitet, og dermed 

vanskeligere å styre. Døgnoppholdene i Alta og Hammerfest har gått noe opp, mens Kirkenes 

har redusert tilsvarende. For poliklinikk ligger alle sykehusene/klinikkene likt eller foran 

samme periode i fjor. Når man sammenligner mot plantall er alle sykehusene/klinikkene på 

plan eller litt over, med unntak av klinikk Alta som ligger noe under plan. Fagområder som 

trekker mest opp mht. plan er medisinsk poliklinikk og ØNH i Kirkenes, føde/gyn og Øye 

Hammerfest. Fagområder/poliklinikker som trekker mest ned målt mot plantall er ortopedi 

og audiologi i Hammerfest, og hjerte og generell kirurgisk poliklinikk Alta.  
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6.2 Aktivitetsutvikling psykisk helsevern og rus 

 

For psykisk helsevern og TSB er det et samlet negativt avvik på 10,4 % for poliklinisk aktivitet 
(450 konsultasjoner) målt mot plantall. Aktiviteten er tilnærmet lik samme periode i fjor 
samlet sett. FIN har lagt opp plantall for psykisk helsevern og rus til 2 og 3 konsultasjoner pr. 
dag pr. behandler i hht. BUP og VOP (220 dager poliklinikk). 

Isolert sett er Sámi klinihkka er den eneste klinikken som har økt aktiviteten fra i fjor, en 
økning på nesten 20 %. Klinikken hadde planlagt en relativt stor økning på poliklinikk i 2023 
og er derfor likevel 14 % bak plantall. Hammerfest sykehus er på samme nivå som samme 
periode i fjor, og hadde ikke planlagt større endringer i aktivitet, og er derfor på plan. Klinikk 
Alta er 14 % bak fjoråret, og hadde planlagt en økning i aktivitet for 2023. Klinikken er derfor 
bak plan med 18%. Kirkenes sykehus er nesten på samme aktivitetsnivå som samme periode i 
fjor. Også her var det planlagt en aktivitetsøkning, noe som gjør at sykehuset havner bak plan 
med 12 %. En del av forklaringen på lavere aktivitet enn planlagt er vakante 
behandlerstillinger i psykisk helsevern og rus. Kirkenes sykehus har ikke hatt innleie fra byrå 
i januar innen psykisk helsevern og rus, og det er noe av forkalringen knyttet til redusert 
aktivitet sammenlignet med 2022.  

 

 

Tabellen under viser fordelinga på BUP/VPP/TSB samlet for hele foretaket pr januar: 
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Poliklinikker som øker mest fra samme periode i fjor: 

 

Poliklinikker som reduserer mest: 

 

Klinikk Alta hadde i 2022 et prosjekt med øremerkede midler for å ta ned ventelister, noe som 
medført høy aktivitet i 2022. 

 

6.3 Aktivitetsbasert inntekt  
Dette inkluderer primært: ISF på behandling av egne pasienter, gjestepasientinntekter, ISF på 
legemidler, egenandelsinntekter på både pasientbehandling og reiser, inntekt på 
utskrivningsklare pasienter fakturert kommuner, og røntgen- og labinntekter. 

 
Finnmarkssykehuset er i balanse på aktivitetsbasert inntekt pr. Januar, med bare 23 000 i 
budsjettavvik. ISF-inntekter knyttet til poliklinisk behandling og egenandelsinntekter samlet 
ligger 1,4 mill bak budsjett, mens ISF-inntekter på døgnopphold, inntekter på 
utskrivningsklare pasienter, og røntgen- og lab-inntekter, er samlet 1,6 foran budsjett.  
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7.Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye 
Hammerfest sykehus (Prosjekt NHS) 

7.1 Byggeprosjektet 
Prosjektet preges nå av begynnelsen på et taktskifte. Consto har passert toppen av sin 
bemanning og de trapper fra nå av ned bemanningen og antall produserte timer på 
byggeplass blir færre for hver måned fremover. I perioden har Consto satt i drift 
energisentralen og bygget produserer nå egen varme og kjøling. Deler av bygget har nå 
ventilasjon innregulert, og idriftsetting av regulering på romnivå er startet opp.  

I samarbeid med Consto utarbeider prosjektet nå planer for hvordan overtakelsesprosessen 
skal organiseres med befaringer og formalisering. 

7.1.1 HMS 

Byggeplassen fremstår som ryddig og preges av at man avslutter arbeid i flere områder som 
vaskes ned og stenges av samtidig som det er full produksjon i andre deler av bygget. Arbeidet 
med RTB (Rent Tørt Bygg) er viktig fokusområde i sikkerhetsarbeidet samtidig med at anlegg 
spenningsettes og testes ut.  

7.1.2 Resultatmål 

• HMS - Vurdering [RØDT]: Det er i januar rapportert 0 skader med fravær. H-verdi er 
NY og dette resultatmålet vurderes som rødt fortsatt 

• ØKONOMI - Vurdering [GUL]: Budsjettrevisjon 02 viser en underdekning for P35 på 
31,1 MNOK. Dette skyldes i hovedsak en økning i finanskostnader på 37,6 MNOK 
sammenliknet med forrige budsjettrevisjon. 

• FREMDRIFT - Vurdering [GRØNN]: Det har ikke skjedd noe i siste periode som truer 
målet. 

• KVALITET OG KRAV - Vurdering [GRØNN]: Det har ikke skjedd noe i siste periode som 
truer målet. 

7.1.3 Prosjektering/Produksjon 

Arbeidet med prosjektering er tilknyttet bestilte tilpasninger til utstyrsmontasje og deler av 
rekkefølgebestemmelsene som er under planlegging. Produksjon på byggeplass har holdt sine 
planer, men noen forsinkelser i enkeltområder er meldt. 

Innkjøp av utstyr levert av BH går etter oppsatt plan. De innkjøp som er gjennomført så langt 
er innenfor budsjett.  

Prosjektet har nå endelig avklart ekspropriasjonssaken tilknyttet RV94. For parsell 2 er 
jobbes det nå med forenklinger. Kontrakt for rådgivertjenester er kontrahert.  

Produksjonen på byggeplass går i hovedsak iht til plan, men det er noen forsinkelser i 
leveranser av lettvegger. Rapportert 79% ferdiggrad fra Consto 
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7.1.4 Kvalitet og teknikk 

Arbeidet med kontroll av kvalitet på utført arbeid, FDV-leveranser og teknisk merking er 
intensivert. Avvik som registreres fra BH og driftspersonell behandles fortløpende i dialog 
med Consto.  

Tekniske anlegg driftsettes nå fortløpende og SDE deltar i tester og idriftsetting. Planlagt 
opplæring starter ikke før høsten 23, men deltakelse fra drift allerede i denne perioden er 
viktig for å sikre kvaliteten på leveransene. 

Involvering og medvirkning 

Det har vært noe lavere aktivitet med befaringer i perioden. Prosjektet er i dialog med sykh og 
SDE ift forsert fremdrift og tidligere innflytting.  

Prosjektkontoret øker sin bemanning for å forberede flytteprosess og kartlegging av gjenbruk. 
Det er hentet erfaring fra andre prosjekter i Helse Nord.  

Det er igangsatt et skisseprosjekt for økt digitalisering av NHS i samarbeid med Sykehusbygg 
HF, og prosjektet har fått tildelt mandat fra SDE og klinikk på utredning av nytt kafe- og 
kioskkonsept.  

 

7.2 OU-prosjektet 

7.2.1 Status/sammendrag                                                                                          

Delprosjektgruppene innenfor Legemidler, felles poliklinikk, servicesenteret, kvinne/barn, 

akuttmedisin og Ergo/fysioterapi arbeider videre med å svare på oppdragene gitt i 

mandatene.  

  

Når det gjelder arbeidsgruppen «Aktiv forsyning/Varelogistikk» ønsker Senter for drift og 

eiendom (SDE) at prosjektkontoret skal bistå i arbeidsprosessen der også mandat skal 

ferdigstilles. Det er flere delprosjekt der følgende mandat snart er ferdigstilt; 

Ergo/fysioterapi, Tun-modellen og billeddiagnostikk.  Disse er behandlet i klinikkledelsen ved 

Hammerfest sykehus og skal deretter behandles i informasjons- og drøftingsmøte, 
Styringsgruppe OU-NHS og strategisk ledelse.  Det er også igangsatt et arbeid med 

oppdrag/mandat til delprosjektgruppe BUP/VPP, og Laboratorietjenester.  

Det er nedsatt en arbeidsgruppe «Finne hus sammen» der administrerende direktør eier og 

har ansvar for oppdraget. Formålet med oppdraget er å besvare bestillingen fra styret i 
Finnmarkssykehuset HF vedrørende kontorarbeidsplasser.  

NHS-prosjektet ønsker å få etablert en satsing på digitalt Nytt Hammerfest sykehus. 

Prosjektet har derfor henvendt seg til Sykehusbygg med en kravspesifikasjon for en 

mulighetsstudie - Nye digitale Hammerfest sykehus.  

Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlige møter fremover. 

Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus.  Prosjektet 

fortsetter også med faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus samt med 

ledelsen i Senter for drift og eiendom (SDE).  
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7.2.2 Viktigste aktiviteter siste periode 

Arbeidet med delprosjektene legemidler, felles poliklinikk, servicesenteret, kvinne/barn og 

akuttmedisin fortsetter. Arbeidet med delprosjekt Ergo/fysioterapi har startet og gjennomført 

de første møtene i desember/januar 2023. 

Mandatene til delprosjekt Ergo/fysioterapi, Tun-modellen og Billeddiagnostikk er behandlet i 

klinikkledelsen ved Hammerfest sykehus og behandles deretter i informasjons- og 

drøftingsmøte, Styringsgruppe OU-NHS og strategisk ledelse i februar/mars. Mandat til 

delprosjektgruppene er gjennomarbeidet i fellesskap med flere for å sikre en god 
medvirkning. Delprosjektgruppene starter opp arbeidet selv om mandatene formelt ikke er 

endelig vedtatt. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe «Finne hus sammen». Finnmarkssykehuset HF 

(administrerende direktør) eier og har ansvar for oppdraget. Formålet med oppdraget til 

arbeidsgruppen er å besvare bestillingen fra styret i Finnmarkssykehuset HF vedrørende 
kontorarbeidsplasser. Målet er at flest mulig av foretakets ansatte med arbeidssted 

Hammerfest herunder også foretaksledelse og stab skal inn i nye Hammerfest sykehus.   

Det er gjennomført 1 møte mellom lederne i 3-parts samarbeidet (KBS) i NHS samt i 

styringsgruppen for byggrelatert OU i nye Hammerfest. Styringsgruppen OU-NHS behandlet 
følgende saker; månedsrapport 11-22 OU-NHS, samt mandatene for tun-modellen og 

Ergo/fysioterapi der styringsgruppen gav sin tilslutning til mandatene. Koordinerende, 

besluttende og samordnende gruppe (KBS) gjennomgikk status for OU-arbeidet med en 

oppdatert liste over delprosjekt, orientering om fremdriften i bygget og til sist ble det gitt en 
orientering om flytteprosessen som skal planlegges for NHS. 

  

7.2.3 Viktigste aktiviteter kommende periode 

Arbeidet fortsetter i delprosjektene som startet opp høsten 2022; Legemidler, felles 

poliklinikk, Servicesenter, Kvinne/barn, og Avdeling Akuttmedisin. Flere av disse 

delprosjektgrupper vil ferdigstille arbeidet og levere sluttrapport første halvår 2023.  

Når det gjelder arbeidsgruppen «Aktiv forsyning/Varelogistikk» så ivaretas denne gruppen av 

Senter for drift og eiendom (SDE). SDE ønsker at prosjektkontoret skal bistå i 

arbeidsprosessen der også mandat skal ferdigstilles. Andre delprosjekt der mandat tilnærmet 

er ferdigstilt og som også skal i gang fremover er Ergo/fysioterapi, tun-modellen, 
Laboratorietjenester og Billeddiagnostikk. Det er igangsatt et arbeid med oppdrag/mandat til 

delprosjektgruppe BUP/VPP, og Laboratorietjenester som planlegges igangsatt i løpet av 1. 

kvartal 2023. 

NHS-prosjektet ønsker å få etablert en satsing på digitalt Nytt Hammerfest sykehus. Det er 

derfor behov for en mer spisset tilnærming på digitalisering av NHS. Prosjektet har derfor 
henvendt seg til Sykehusbygg med en kravspesifikasjon for en mulighetsstudie - Nye digitale 

Hammerfest sykehus. Prosjektet ser for seg en prosess med en workshop, og mulighetsstudie 

som ender med en handlingsplan for digital satsing i nye Hammerfest sykehus. 

Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlige møter fremover. 
Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus.   
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Prosjektet fortsetter også med faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus 

samt med ledelsen i Senter for drift og eiendom (SDE). Disse møtene er en god arena der en 

sammen ser på hvilke områder hvor det er sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke 

kliniske støttefunksjoner. 
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ORDFORKLARINGER 
LOA – Lov om offentlig anskaffelse 

FOA- Forskrift om offentlig anskaffelse 

DRG – Diagnose Relaterte Grupper – klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge info om pasientenes opphold i sykehusets 
datasystem om; diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG 
brukes blant annet til å beregne gj.snittlig kostnad pr sykehusopphold og sammenligne 
aktivitet mellom sykehus. 

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

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

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

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

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

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

Poliklinisk konsultasjon – Fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

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

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

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

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

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

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

PHR – Psykisk Helsevern og Rus 

VOP – Voksenpsykiatri 

BUP – Barn og ungdomspsykiatri 

TSB/Rus – Tverrfaglig spesialisert behandling/Rusomsorg 
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