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Ingress 
Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor økonomi og kvalitet pr 
februar 2023.  
 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2-2023 til etteretning 
2. Styret er tilfreds med resultatutviklingen pr. februar, og ber administrerende direktør 

særlig ha fokus på at tiltak skal gjennomføres og at resultatkrav skal innfris på 
klinikk/sykehusnivå. 

3. Styret ber administrerende direktør følge opp at hver klinikker/sykehus drifter med 
minimum budsjettbalanse hver måned fremover.  

 
 

 
Vivi Brenden Bech 
Fungerende administrerende direktør 
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Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF pr. februar 2023. 

Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultat på 0,865 mill. pr. februar. Resultatkravet 
er - 8,3 mill., noe som betyr et positivt avvik på 7,5 mill. pr. februar 2023. Sett opp mot 
samme periode i fjor er resultatet pr. februar 42 mill. bedre. Basisrammen er økt med 
47,8 mill. hittil i år. Andre inntekter har økt med 4,8 mill. og kostnadene er redusert med 
omlag 6 mill.  
 
Likviditeten er bedret både som følge av økt basisramme, økt trekkramme på 
driftskreditten og lavere kostnader pr. februar sammenlignet med fjoråret.  
 

Saksvurdering/analyse 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer følgende pr. februar, virksomhetsrapport 2-2023.

 
 
Prosess 
Finnmarkssykehuset HF har en positiv utvikling knyttet til bruk av clockwork og avtaler. 
Ved inngangen til 2023 reviderte foretaket fullmaktstrukturen og alle anskaffelser skal 
registreres i clockwork.  
 
Foretaket har et krav i oppdragsdokumentet om 15% digitiale konsultasjoner. Det er satt 
mål på 10% i somatikk og 30% i psykisk helsevern og rus. Hammerfest sykehus har økt 
digitale konsultasjoner til 12% i somatikk, mens Sámi klinihkka har 41% digitale 
konsultasjoner i psykisk helsevern og rus.   
 
Resultat 
Resultatavviket er +7,5 mill. pr. februar. I dette ligger 5,2 mill. i strømtilskudd. I tillegg har 
Finnmarkssykehuset HF fått et engangstilskudd i 2023 som utgjør 2,0 mill. pr. måned. 
Uten disse ekstraordinære tilskuddene ville foretaket hatt balanse pr. februar mot 
resultatkrav på minus 4,2 mill. pr. måned.  
  

Felles mal for rapportering av omstillingsarbeidet Periode februar

Prosess Planlagt Virkelig Avvik

Omsetning på gyldige hovedkontrakter (%-andel) 60 % 97,90 % -38 %

Andel Omsetning i Clockwork (i %) 60 % 80,00 % -20 %

Antall faktura i Clockwork (i %)  90 % 77,50 % 13 %

Digitale konsultasjoner somatikk (%-andel) 10 % 8,90 % 1,10 %

Digitale konsultasjoner psyk (%-andel) 30 % 28,70 % 1,30 %

Resultat Planlagt Virkelig Avvik

Økonomisk resultat (kr) -8 333 333 -865 798,00 -7 467 535

Aktivitetsbasert inntekt -94 911 437 -97 039 002,00 2 127 565

Bemanning variabel (månedsverk) 76 226,7 -150,7

Bemanning fast (månedsverk) 1 723 1 567 156

Lønnskostnader eget (kr) 262 255 229 265 819 935,80 -3 564 707

Innleie fra vikarbyrå (kr) 11 692 652 10 664 618,40 1 028 034

Kjøp av helsetjenester (kr) 24 602 934 24 696 367,00 -93 433

Uløst omstillingsutfordring (kr) -   -7 467 535,00 7 467 535

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Aktivitetsbaserte inntekter ligger 2,1 mill. over budsjett. Dette skyldes i all hovedsak at 
ISF på dyre legemidler er høyere enn budsjett. Aktiviteten er lavere enn plantall både i 
somatikk og psykisk helsevern og rus. Sett opp mot samme periode året før øker 
aktiviteten i somatikk og er stabilt på samme nivå i psykisk helsevern og rus.  
 
Bemanningstallene viser at det er 156 ledige stillinger i foretaket på et overordnet nivå, 
og det brukes 150,7 variable månedsverk for å dekke dette inn. I tillegg leier 
Finnmarkssykehuset HF inn vikarer fra byrå til en kostnad på 10,7 mill. Lønnskostnadene 
viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,6 mill., mens innleie fra byrå viser et 
positivt avvik på 1,0 mill.  
 
Budsjettjustering 2023  
Helse Nord RHF har vedtatt et resultatkrav for Finnmarkssykehuset HF på -50 mill. samt 
ekstra rammeoverføring på 24 mill. i 2023. Dette betyr at kostnadsbudsjettet økes med 
98 mill. og dekker uløst omstilling for Finnmarkssykehuset HF. Foretaket kan gå med et 
underskudd hver måned på 4,2 mill. i 2023. Budsjettjusteringen er gjennomført ved å 
kompensere uløst utfordring i hver klinikk/sykehus. I tillegg er det lagt inn 
budsjettjustering for pasientreiser på grunn av prisøkning og økt aktivitet som medfører 
økte kostnader. 
 

 
 
Rekruttering og stabilisering 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har satt av 7,0 mill. til rekruttering og stabilisering årlig 
til og med 2026. Prosjektet har utarbeidet en handlingsplan for 2023. Handlingsplanen 
bygger på kartleggingene og forarbeidet som er gjort i 2022. Etter prosess med 
tillitsvalgte, vernetjeneste og strategisk ledergruppe, er det anbefalt å rette fokus på å 
utvikle en «brukerorientert kandidat og medarbeiderreise». I det inkluderes også 
elementer fra hovedområdene «inkludering og mangfold» og «arbeidsgivermerkevare». 
Med dette ønsker vi å favne både stabilisering og rekruttering. 
 
Med å utarbeide en handlingsplan vil prosjektet få en tydeligere prioritering. Dette er med 
på å skille prosjektet fra ordinære aktiviteter. Tiltakene vil følge prinsipper om 
småskalatesting og forbedringssirkelen. Under følger en kort beskrivelse og forventede 
leveranser fra prosjektet i 2023. Prosjektet vil rapportere i egen sak til styret halvårig. 
Prosjektet jobber målrettet innenfor områdene: 
   

o Velferdstilbud til nye og etablerte medarbeidere 
o Etablere pilot rekrutteringsteam 
o Etablere og implementere program for onboarding/offboarding 
o Samarbeid med kommuner og næringsliv 

 
 
 

Fordeling endret ramme og resultatkrav Totalt

Hammerfest sykehus 32 700          

Kirkenes sykehus 23 800          

Klinikk Alta 14 400          

Prehospitale tjenester 27 100          

Totalt 98 000          

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Investering  
Helipad Hammerfest 
Helikopterlandingsplass i Hammerfest er etablert som eget prosjekt hvor Sykehusbygg er 
leid inn som prosjektleder. Rådgivende ingeniører er kontrahert for å utarbeide et 
skisseprosjekt. Byggfasen påregnes oppstart i slutten av 2023, begynnelsen av 2024. 
 

Helipad Kirkenes 

Den midlertidige baseløsningen ved Kirkenes sykehus er godkjent av luftfartstilsynet. 
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet en fremdriftsplan for permanent løsning og 
rådgivende ingeniører er kontrahert for å utarbeide et forprosjekt. byggingen. Prosjektet 
vil rapportere fremdriftsplanen til luftfartstilsynet i mai 2023. Byggefasen påregnes 
oppstart i slutten av 2023, begynnelsen av 2024.   
 
Areal Klinikk Alta 
Finnmarkssykehuset HF har fått bevilgning til arealer ved klinikk Alta. Arbeidet med å 
oppgradere operasjonsstue 2 er påbegynt. 
 
Likviditet 
Driftskreditten er økt til 550 mill. fra februar. I likviditetsprognosen tas det høyde for at 
det driftes i henhold til budsjettrammen som er satt med et resultatkrav på -50 mill. og 
investeringene opprettholdes og gjennomføres i henhold til investeringsbudsjettet. 
Risikoen knyttet til prognosen ligger i brekkasjer på større medisinteknisk utstyr og bygg. 
Det ligger en forventning om økt likviditet som følge av ekstra rammeoverføring til Helse 
Nord RHF, som ikke er fordelt til foretakene enda.  
 

 

Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Finnmarkssykehuset HF er sitt ansvar bevisst for spesialisthelsetjenestetilbudet til den 
samiske pasient. Finnmarkssykehuset HF skal balansere likhet mellom klinikkene, men 
samtidig ivareta ansvaret for det nasjonale oppdraget for samiske spesialisthelsetjenester 
Finnmarkssykehuset HF er tillagt. Det samiske kompetansemiljøet og tilbudet til den 
samiske pasienten er sårbar, og foretaket må sikre stabilitet og rekruttering til Sámi 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 

 
Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest 
Telefon: 78 96 70 00 – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr. 983 974880 Side 5 av 5 

klinihkka. Som prinsipp skal nasjonalt team prioriteres og pasientene skal få den 
behandlingen de skal ha, uansett hvor de befinner seg.  

Risikovurdering 
Risikoen knyttet til virksomheten ligger i tiltaksgjennomføringen. Pr. februar er 
tiltaksgjennomføringen god, og i henhold til plan med effekt på 10,5 mill. pr. måned.  
 
Som for alle foretak er det en risiko knyttet til rekruttering av fast ansatte. Det er 
foreløpig ingen tegn til at foretaket rekrutterer flere faste stillinger sammenlignet med 
året før. Pr. februar har foretaket 157 ledige stillinger, flere av disse er innen psykisk 
helsevern og rus. 

Budsjett/finansiering 
I/A 

Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte 20. mars 2023, og 
behandlet i FAMU samme dag. 
 
Det fremkom i spørsmål i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har ikke blitt endret 
som følge av disse.  

Direktørens vurdering  
Resultatutviklingen pr. februar er positiv med et avvik på +7,5 mill. Endring av 
rammebetingelser fra 60/40 finansiering over henholdsvis basisramme og ISF gir en 
positiv effekt for foretaket. Det er positivt at innleie fra byrå går ned sammenlignet med 
året før. Faste månedsverk går ned, mens variable månedsverk er stabilt sett i forhold til 
2022. Til tross for lavere innleie fra byrå er aktiviteten i somatikk økende, mens 
aktiviteten i psykisk helsevern og rus går ned. Fokus fra 3. tertial 2022 har vært å fylle 
timebøker og øke aktiviteten i psykisk helsevern og rus (pr. behandler), utfordringen er 
flere vakante stillinger i psykiatrien. 
 
Tiltakene som gir effekt er i all hovedsak økte inntekter på grunn av økt aktivitet. I tillegg 
er effekten av redusert innleie fra byrå høyere enn økte kostnader til lønn hittil i år. Nye 
rutiner hvor klinikklederne vurderer behov for innleie fra byrå på tvers av foretaket har 
ønsket effekt. Det er planlagt effekt på 10,5 mill. pr. måned, effekt pr. februar er 21,4 mill. 
Det vil si at effekten er oppnådd. Dette betyr imidlertid ikke at alle klinikker/sykehus 
leverer i henhold til krav. Det er ekstra fokus på klinikker med negativt avvik.  
 
På et overordnet nivå har foretaket et positivt avvik på 7,5 mill. pr. februar. 5,2 mill. av 
dette ligger på kompensasjon på elektrisitet pr. februar. Gjennomføring av tiltak er det 
som må være i fokus fremover, også for klinikker med positive budsjettavvik. Positivt 
budsjettavvik skyldes styrking av budsjettene med i snitt 8,1 mill. månedlig. Uten denne 
styrkingen ville avviket vært negativt. Det er viktig å ha fokus på at deler av denne 
kompensjonen samt strømstøtte kun gjelder for 2023. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sammendrag 

 
 
Anskaffelser 
Finnmarkssykehuset har en betydelig økning i andel omsetning i clockwork og antall faktura i 
Clockwork. Dette vurderes å ha sammenheng med revidert fullmaktsstruktur hvor fokuset har 
vært at alle bestillinger som ikke ligger i clockwork skal godkjennes av overordnet og 
registreres i clockwork så langt det lar seg gjøre. 
 
Digitale konsultasjoner 
Finnmarkssykehuset har satt et mål om at andelen digitale konsultasjoner i somatikk skal øke 
til 10% og innen psykisk helsevern og rus 30%. FIN er nært målet i psykisk helsevern og rus, 
og det er bare klinkk Alta som ligger under 30% digitale konsultasjoner. I somatikk er andelen 
betydelig lavere, men Hammerfest sykehus ligger over måltallet på 12%. Foretaket har jobbet 
strukturert ved å kartlegge sykehus med gode resultater på andelen digitale konsultasjoner, 
og på bakgrunn av dette er det definert 10 områder hvor det er et mål å øke andelen. Det 
jobbes strukturert med opplæring og bruk av skjema i CheckWare, som sannsynligvis 
etterhvert vil bidra til at pasienter i mindre grad behøver å reise til sykehus for å få sin 
konsultasjon.   
 
Bemanning og innleie 
Planlagte månedsverk er i denne rapporten det samme som budsjetterte månedsverk. 
Tabellen over viser at FIN har 156 ledige stillinger og har i februar hatt 150,7 variable 
månedsverk inne. Med tanke på at et variabelt månedsverk stort sett er innleie på overtid, er 
dette kostbare månedsverk og forklarer størstedelen av overforbruket på lønnskostnader. I 
tillegg er det leid inn fra byrå for 10,6 mill. totalt er overforbruket på innleid arbeidskraft 2,5 
mill. pr februar. Totalt resultatavvik på bemanning er -2,5 mill.  
 
Uløst omstilling 
Finnmarkssykehuset har gjennom tilleggsbevilgning fått styrket rammen med 24 mill. I tillegg 
vedtok styret i Helse Nord et endret resultatkrav fra +24 mill. til -50 mill. dvs et vedtak på å 
øke kostnadsbudsjettet med 74 mill, i tillegg til styrket ramme på 24 mill. Klinikkene har 
planlag å gjennomføre tiltak på 10 mill. pr. måned, pr. februar er tiltaksgjennomføringen 21,4 
mill. Pr. februar har Finnmarkssykehuset et positivt resultatavvik på 7,5 mill.   

Felles mal for rapportering av omstillingsarbeidet Periode februar

Prosess Planlagt Virkelig Avvik

Omsetning på gyldige hovedkontrakter (%-andel) 60 % 97,90 % -38 %

Andel Omsetning i Clockwork (i %) 60 % 80,00 % -20 %

Antall faktura i Clockwork (i %)  90 % 77,50 % 13 %

Digitale konsultasjoner somatikk (%-andel) 10 % 8,90 % 1,10 %

Digitale konsultasjoner psyk (%-andel) 30 % 28,70 % 1,30 %

Resultat Planlagt Virkelig Avvik

Økonomisk resultat (kr) -8 333 333 -865 798,00 -7 467 535

Aktivitetsbasert inntekt -94 911 437 -97 039 002,00 2 127 565

Bemanning variabel (månedsverk) 76 226,7 -150,7

Bemanning fast (månedsverk) 1 723 1 567 156

Lønnskostnader eget (kr) 262 255 229 265 819 935,80 -3 564 707

Innleie fra vikarbyrå (kr) 11 692 652 10 664 618,40 1 028 034

Kjøp av helsetjenester (kr) 24 602 934 24 696 367,00 -93 433

Uløst omstillingsutfordring (kr) -   -7 467 535,00 7 467 535
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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 januar 2023 ift punkt 1.2 og 1.3, mens det på 1.1 
er tall fra februar 2023. Dette på bakgrunn av at tallene for februar 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 - varer 
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. 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 Clockwork. Det var litt under 80 
MNOK (eks mva) omsetning gjennom Clockwork 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%. 

                           Februar 2022               Februar 2023 

                  

Tjenestekjøp skjer i liten grad i clockwork, andelen over viser kun varekjøp 

 
Grafen over viser at Finnmarkssykehuset ligger på en avtaledekning på 97,92% i februar 
2023, som er en økning fra året før hvor avtaledekningen var 86,34%. FIN ligger over målet 
på 60%.  
Også når det gjelder automatisk godkjente faktura i Clockwork ligger FIN innenfor måltallet 
på 50%. Automatisk godkjente fakturaer øker også i februar 2023 til 56,03% sammenlignet 
med 2022 som var 50,47%.   
 

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 - mål 60%, og antall faktura i 
Clockwork - mål 90 %, varekjøp 
 
Finnmarkssykehuset HF ligger godt an på indikatoren andel omsetning i Clockwork, hvor 
måltallet er 60%. Utviklingen er positiv og det jobbes løpende med å øke denne andelen. 
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 Clockwork og det vil øke 
andel omsetning i Clockwork. 
 
Finnmarkssykehuset HF ligger lavt på indikatoren antall faktura i clockwork, hvor måltallet er 
90%. FIN ligger nå over 70 % og gjennomsnitt i 2022 var 67,4 %. Det jobbes løpende med å få 
flere fakturaer gjennom Clockwork. 
 

Januar 2022 
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Januar 2023 

 

Tjenestekjøp skjer i liten grad i clockwork, andelen over viser kun varekjøp 

1.2.1 Tiltak økt omsetning og antall faktura gjennom Clockwork  

Finnmarkssykehuset HF legger inn anskaffelser fra identifiserte leverandører i Clockwork. 

Alle anskaffelser skal registreres i Clockwork der det er mulig.  
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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 09.03.23. 

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. 

Ventetiden i februar 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 10 dager kortere enn året før, og ventetid avviklet er 8 dager 
kortere enn året før.  

 

2.1 Somatikk  

HN-LIS 09.03.23. 

FIN HF viser fortsatt en positiv utvikling hva angår ventetid for somatikk. FIN har lavest 
ventetid regionalt gjennom hele denne perioden. I februar er snitt for avviklede i Helse Nord 
69 dager, mens snitt for ventetid ventende er 71 dager. 

 

FIN har redusert ventetid ventende med 13 dager i somatikk, og ventetid avviklet med 10 
dager, sammenlignet med samme måned i 2022. Måltallet på sikt for avviklet er 50 dager, FIN 
ligger i februar 2023 på 58 dager. 
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2.2 Voksen psykiatri (VOP) 

HN-LIS 09.03.23. 

FIN HF har redusert ventetid både for ventende og avviklede pasienter, sammenlignet med 
januar 2023. Ventetid både for avviklede og ventende ligger fortsatt under snitt i regional 
sammenheng. I februar er snitt for avviklede i Helse Nord 67 dager og ventende er 71 dager. 

I VOP øker ventetid avviklet i februar sammenlignet med februar året før. Økningen er på 14 
dager, til 66 dager. Målet er 40 dager ventetid avviklet. 

2.3 Barn og unge psykiatri (BUP)  

HN-LIS 09.03.23. 

FIN HF viser fra høsten 2022 en økt trend hva angår ventetid både for ventende og avviklede 
pasienter. FIN HF ligger over snitt regionalt for avviklede generelt, som er 58 pasienter, og 
regionalt som er 40 dager. 

I februar ligger ventetid avviklet 16 dager over samme periode året før. Ventetid ventende har 
økt med 13 dager. Målet er ventetid avviklet på 35 dager, mens FIN ligger på 70 dager 
innenfor BUP. 

 

2.4 Rus/avhengighetsbehandling (TSB) 

HN-LIS 09.03.23. 
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FIN HF viser en økning i ventetid sammenlignet med januar, hva angår ventetid innen TSB. 
FIN HF ligger litt over snitt i regional sammenheng for avviklede i februar, som er 42 dager, 
men ligger på snitt hva angår ventende med 30 dager. 

 

Ventetid ventende innen TSB er likt i februar sammenlignet med året før. Ventetid avviklet 
har gått ned med 15 dager sammenlignet med februar 2022. Målet er 30 dager. 
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3 Aktivitetsutvikling  
Finnmarkssykehuset har planlagt en økning på poliklinisk aktivitet i 2023, både for somatikk 
og psykisk helsevern og TSB: 

 

 

3.1 Aktivitetsutvikling somatikk  

 

 

Samlet for alle omsorgsnivå ligger foretaket 1,1 % bak plan for all somatisk aktivitet. 
Aktiviteten er likevel 9,5 % høyere enn sammenlignbar periode i fjor.  
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Som tabellen under viser, så er poliklinisk aktivitet nesten helt i rute, mens døgnoppholdene 
er 3,8 % bak plan.   

 

 

Alle sykehusene/klinikkene øker poliklinisk aktivitet i år, sammenlignet samme periode i fjor. 

Døgnoppholdene har gått litt ned for alle sykehus/klinikker, tilsvarende – 3,5 %. 
Døgnoppholdene er hovedsakelig ø-hjelpsstyrt, og er derfor betydelig mindre påvirkelig enn 

poliklinisk aktivitet, som primært er planlagt i forkant.   

 

Når man ser mot planlagt aktivitet så er Alta 10 døgnopphold foran plan, mens Hammerfest 
og Kirkenes er 38 og 40 opphold bak. For poliklinikk er Hammerfest og Kirkenes sykehus 

omtrent helt på plan, mens Sámi klinihkka er nesten 16 % foran plan, og klinikk Alta 9 % bak.  

 

 

Fagområder som øker mest fra samme periode i fjor (poliklinikk): 

 

Alta har ansatt en ny hudlege i 2023, som er årsaken til den større økninga på hud. Kirkenes 
har ansatt 100 % ØNH-lege fra 2023, som er driveren til økninga der.  Hammerfest har nå 
ansatt i alle ortopedistillinger og klarer i større grad å være til stede i Alta for ortopedisk 
poliklinikk, dermed en økning på ortopedi i Alta. Innenfor “Kirkenes Medisin øvrig”, ligger 
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økninga på fagområdene hjerte og lunge. Kirkenes har startet hjertesviktpoliklinikk og jobber 
med å “ta hjem” pasienter med spesifikke hjertetilstander fra UNN.  

Fagområde som reduserer mest mot samme periode i fjor (poliklinikk): 

 

Nedgangen for audiologi og revmatologi Hammerfest, er pga at den ene stillinga nylig har blitt 
vakant, og at en annen ressurs har avviklet ferie i starten av dette året. Nedgang på 

revmatologi i Alta er også pga. at en stilling nylig har blitt vakant. For Hud Kirkenes, er det i all 

hovedsak lysbehandling som har gått ned. Dette behovet er noe som svinger tilfeldig, og når 

en pasient flytter til/fra, som bidrar det fort til en større økning eller reduksjon volum. 

 

3.2 Aktivitetsutvikling psykisk helsevern og rus 

 

For psykisk helsevern og TSB er det et samlet negativt avvik på 12,2 % for poliklinisk aktivitet 
(1018 konsultasjoner) målt mot plantall. Aktiviteten er tilnærmet lik samme periode i fjor 
samlet sett. Kirkenes og Hammerfest sykehus er på samme nivå som i fjor, Sámi klinihkka er 
18 % foran fjoråret, og Alta 16 % bak.  
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Tabellen under viser fordelinga på BUP/VPP/TSB samlet for hele foretaket pr februar: 

  

 

Poliklinikker som øker mest fra samme periode i fjor: 

 

Hovedårsaken til økninga på nasjonalt team Karasjok er at det er ansatt to nye ressurser i 
løpet av siste halvdel av 2022. Hovedårsak til økning på BUP Kirkenes er markant lavere 
sykefravær hittil i 2023 sammenlignet mot 2022. TSB poliklinikk Sámi klinihkka har hatt 
bedre dekning på bemanning hittil i år sammenlignet med i fjor, og har dermed høyere 
aktivitet. VPP Sámi klinihkka har en økning mot fjoråret pga flere behandlingsressurser 
gjennom innleie hittil i 2023 sammenlignet mot 2022. 

Poliklinikker som reduserer mest mot samme periode i fjor: 

 

Klinikk Alta hadde i 2022 et prosjekt med øremerkede midler for å ta ned ventelister, noe som 
medført høy aktivitet i 2022, derfor nedgang i 2023 sammenlignet med året før. For VPP 
Kirkenes er det et høyt sykefravær som bidrar til nedgangen. For VPP Tana brukes noen av 
ressursene til nyopprettet FACT-team, som gjør aktiviteten på “ren” VPP litt lavere. 
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4 Digitale konsultasjoner   
 

Den totale andel av digitale konsultasjoner for februar 2023 er 15,2 %, mot 13,0 % i februar 
2022. 

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

Det er vedtatt i Strategisk ledermøte 28.02.23 at det utpekes kontaktperson for lokal 
oppfølging av digitale konsultasjoner og digitale skjemabasert oppfølging ved hvert 
sykehus/klinikk. 

Ble også fastsatt egne mål for somatikk på 10 % og psykisk helsevern og rus på 30 %, hvor 
bevaring og økning skal være i fokus mot klinikkens/sykehusets rapport tall. 

4.1 Digitale konsultasjoner somatikk 
Målet er å øke andelen digitale konsultasjoner i somatikk til 10%. Her ligger Hammerfest 

sykehus på hele 13,7, som er et veldig godt resultat. 

 

 

4.1.1 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. De første erfaringsoverføringsmøter starter i mars og fortsetter ut april.  

Først ut i somatikk med CheckWare er nå Barnehabiliteringen ved Hammerfest sykehus med 

opplæring av alle behandlere 20. mars. (De står ikke på listen over de 10 somatiske 

områdene, som er onkologi, CPAP/BiPap, infusjoner, Gastro/IBD, Dialyse, Nevro/epilepsi, 

Kols, Anestesi, Pre og postop, hud) 

Ytterligere økning av resultater forventes fra mai 2023. 

4.2 Digitale konsultasjoner psykisk helsevern og rus 

Målet er å øke andelen digitale konsultasjoner i psykisk helsevern og rus til 30%. Her ligger 
Sámi klinihkka 41,5 som er et fantastisk godt resultat. 
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4.2.1 Tiltak for å øke andelen digitale konsultasjoner Psykisk helsevern og 
rus: 

Se tiltak under punkt 4 Digitale konsultasjoner, hver leder ved klinikk/sykehus har fått 
oversikt over sine tall. 

5. Resultat, økonomi og tiltak  

5.1 Regnskapsmessig resultat og avvik 

5.1.1 Budsjettjusteringer 

Styret i Helse Nord behandlet i styresak 4-2023 Budsjett 2023 – konsolidert. I denne saken fikk 
Finnmarkssykehuset endret resultatkravet og tilført et omstillingstilskudd som gjelder for 
2023. 

Resultatkravet ble redusert med 74 mill kroner fra +24 mill til -50 mill. Omstillingsbevilgning 
utgjør for Finnmarkssykehuset 24 mill. Dette gjør at kostnadsbudsjettet justeres med 98 mill. 

Denne rammen er fordelt ut til sykehus/klinikkene som følger:  

 

Rammene er endret slik at uløste utfordringer for klinikkene i 2023 nullstilles. Det vil si at alle 
sykehus/klinikker skal være i balanse i forhold til budsjett, under forutsetning at planlagte 
tiltak gir forventet effekt. Midlene er i all hovedsak lagt til innleie fra byrå, variabel lønn, 
medikamenter og pasientreisekostnader. 

Disse endringene er engangsbevilgning og vil trekkes tilbake i rammen for 2024.  

 

Fordeling endret ramme og resultatkrav Totalt

Hammerfest sykehus 32 700          

Kirkenes sykehus 23 800          

Klinikk Alta 14 400          

Prehospitale tjenester 27 100          

Totalt 98 000          
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5.1.2 Resultat og avvik 

 
Kilde: HN LIS 

Finnmarkssykehuset har et underskudd per februar på 0,87 mill., med et resultatkrav på 
minus 8,33 mill. er avviket positivt med 7,47 mill.  

Avviket mot budsjett skyldes i hovedsak høyere inntekter og lavere driftskostnader sett mot 
budsjett. I februar fikk foretaket en positiv effekt på elektrisitet, pga. kreditering av strøm på 
5,6 mill. Det er kommet signal om at FIN vil ha en positiv effekt på 11 mill.i 2023, jfr. Styresak 
6/2023/9 i Helse Nord. 

For samme periode i 2022 hadde foretaket et underskudd på 43 mill. Dvs. en 
resultatforbedring på 42 mill.  

Basisrammen er økt med 47,8 mill., samtidig med at ISF inntektene er redusert med 13 mill. 
Dette henger bl.a. sammen med endring på ISF satsen fra 50% i 2022 til 40% i 2023.  

Innleid arbeidskraft er redusert i fht 2022 med 7,13 mill., mens lønnskostnader er økt med 
7,54 mill., noe som indikere bruk av egne ansatte fremfor innleie fra byrå. 

5.2 Aktivitetsbaserte inntekter 
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. 
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Finnmarkssykehuset ligger 2,1 mill over budsjett pr februar.  

Det er ISF på legemidler (H-resepter) som drar dette opp, grunnet tilfeldige svingninger som 
er vanskelig å hensynta i periodiseringa av budsjettet. I februar er det spesielt legemidler for 
mage/tarm-problematikk, kreft og legemiddelbehandling med blodkoagulasjonsfaktorer som 
bidrar til denne markante økninga. ISF på legemidler er 3,5 mill foran budsjett pr februar. 
Dette har ikke noe med underliggende drift å gjøre. 

Ellers er ISF på døgnopphold, labinntekter og fakturering av utskrivningsklare pasienter 
foran budsjett, mens ISF på kjøp av helsetjenester fra andre regioner, ISF på poliklinisk 
behandling og egenandelsinntekter bak budsjett.  

5.3 Kjøp av helsetjenester 
Kjøp helsetjenester viser balanse pr februar 2023 sett mot budsjett. Sett mot forbruk for 2022 
er kostnadene redusert med 1,8 mill.  

Reduksjon ligger i hovedsak på gjestepasienter. 

5.4 Lønnskostnader 
Lønnskostnadene viser et overforbruk i fht budsjett på 3,6 mill per februar.  

Sett i forhold til 2022 er lønnskostnadene økt med 7,5 mill. Dette er en økning på 2,9%, 
lønnsveksten i 2022 var 3,8%, noe som betyr at kostnadene reelt sett er redusert 
sammenlignet med 2022. 

Fast lønn viser et overforbruk på 1,7 mill. Variable lønnskostnader viser et overforbruk på 9,6 
mill., samtidig har refusjonene økt, noe som samsvarer med økt langtidsfravær på 1 %-poeng.  

Sett mot samme periode i 2022 har faste lønnskostnader økt, samtidig som variable 
lønnskostnader er redusert.  

5.5 Innleiekostnader 
Kostnader til innleie fra byrå viser et positivt avvik mot budsjett på en million, mens sett mot 
2022 er kostnadene redusert med 7,1 mill.  

Alle sykehus/klinikker har redusert innleie:  

 

Busjettet for innleie fra byrå er justert i hht. utfordringsbildet til klinikkene. Et positivt avvik 
betyr at klinikkene har redusert innleiekostnadene mer enn tiltaksplanen legger opp til. 
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5.5.1 Prognose innleie 

 

Budsjettene på innleie ble oppjustert pr februar jfr. økte kostnadsrammer, se kap. 5.1.1. 
Budsjett for februar ble ekstra høyt ettersom økt ramme for januar og februar ble lagt på 
februar. 

5.6 Omstillingsutfordring og gjennomføring av tiltak 

5.6.1 Korrigert omstillingsutfordring  

Finnmarkssykehuset sin inngangsfart til 2023 er endret etter endelig årsregnskap er lagt 
frem. Prognosen pr. november 2022 var -232 mill. mens korrigert resultatavvik er -201 mill.  

Endret omstillingsutfordring 2023 

Omstillingsutfordring  -201 mill. 

Tiltaksplan   +126 mill.*) 

Uløst omstilling  -80,5 mill. 

*) Vedtatt tiltaksplan er 120 mill. tiltaksplanen er korrigert. 

 

Finnmarkssykehuset HF har fått drahjelp i 2023: 

Omstillingsmidler  24 mill.  

Endret resultatkrav  74 mill. 

Økt kostnadsbudsjett 98 mill. 

Det er lagt inn økte rammer til klinikkene, slik at kravet til klinikkene er budsjettbalanse 
gjennom 2023. Det betyr at tiltaksplaner må gjennomføres i hht. plan. 
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5.6.2 Tiltaksgjennomføring pr. februar 2023  

 

Forventet effekt av tiltak i 2023 er 125,9 mill., dvs. Om lag 10,5 mill. pr mnd. Pr. februar er 
effekten målt til 21,4 mill. 

5.7 Investering 

 

Pr. februar 20230er det investert for 55,7 mill. Dette gjelder i all hovedsak nye Hammerfest 
sykehus. 

Helipad Hammerfest 

Helikopterlandingsplass i Hammerfest er etablert som eget prosjekt hvor Sykehusbygg er leid 
inn som prosjektleder. Rådgivende ingeniører er kontrahert for å utarbeide et forsprosjekt. 
Byggfasen påregnes oppstart i slutten av 2023, begynnelsen av 2024. 

Helipad Kirkenes 

Det er etablert en midlertidig baseløsning ved Kirkenes sykehus. Baseløsningen er godkjent 
av luftfartstilsynet. Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet en fremdriftsplan for permanent 
løsning og rådgivende ingeniører er kontrahert for å utarbeide et forprosjekt. byggingen. 
Byggefasen påregnes oppstart i slutten av 2023, begynnelsen av 2024.   

Areal Klinikk Alta 

Finnmarkssykehuset HF har fått bevilgning til arealer ved klinikk Alta. Arbeidet med å 
oppgradere operasjonsstue 2 er påbegynt. 
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5.8 Likviditet 

 

Driftskreditten er økt fra 500 mill. til 550 mill. i februar, jfr. styresak 4-2023 (Helse Nord). 
Prognosen forutsetter budsjettbalanse. Prognosen viser viktigheten av å overholde budsjett, 
dvs. gjennomføre tiltak samt overholde investeringsbudsjetter. 

 

6.Rekruttering, stabilisering og bemanning  

6.1 Rekruttering og stabilisering 

Prosjektet har utarbeidet en handlingsplan for 2023. Handlingsplanen bygger på 
kartleggingene og forarbeidet som er gjort i 2022. Etter prosess med tillitsvalgte, 
vernetjeneste og strategisk ledergruppe, er det anbefalt å rette fokus mot å utvikle en 
«brukerorientert kandidat og medarbeiderreise». I det inkluderes også elementer fra 
hovedområdene «inkludering og mangfold» og «arbeidsgivermerkevare». Med dette ønsker vi 
å favne både stabilisering og rekruttering. 

 

Med å utarbeide en handlingsplan vil prosjektet få en tydeligere prioritering. Dette er med på 
å skille prosjektet fra ordinære aktiviteter. Tiltakene vil følge prinsipper om småskalatesting 
og forbedringssirkelen. Under følger en kort beskrivelse og forventede leveranser fra 
prosjektet i 2023. Prosjektet vil rapportere status på arbeidet halvårlig.  

   

Velferdstilbud til nye og etablerte medarbeidere. 

Gode og varierte velferdstilbud er viktig både for rekruttering og stabilisering.  

Dagens tilbud oppleves som ulikt, og flere har i kartleggingen tatt opp at tilbudet har blitt 
dårligere de siste årene. 

  

Aktivitetseier: Personal og Organisasjon, med bistand fra Service, drift og eiendom, 
økonomi/innkjøp, kommunikasjon, sykehus/klinikker og hovedverneombud.   
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Gjennomføringsperiode: 01.01-31.05.2023 

Leveranser:  

• Lage oversikt over dagens velferdstilbud. 

• Tilgjengeliggjøre oversikt over velferdstiltak. 

• Etablere rutine for å vedlikeholde velferdstilbud. 

• Utarbeide forslag og iverksette nye tiltak basert på innspill og muligheter. Samarbeid 
med sykehus/klinikk, kommune og næringsliv. 

• Beskrive hvordan velferdstilbudet bør videreføres i foretaket.  

  

Etablere pilot rekrutteringsteam 

Rekruttering er et eget fagområde som krever profesjonalisert rekrutteringskompetanse og 
ressurser. Medarbeidere opplever søke og ansettelsesprosessen ulik. Ledere melder om lite 
tid til å drive med dette systematisk. Et eget team kan bistå i forbindelse med utlysning, 
markedsføring, intervju og etterarbeid. Dette kan bidra til å avlaste leder, samtidig som 
rekrutteringsprosessen blir bedre.  

  

Aktivitetseier: Personal og Organisasjon, med medvirkning fra enheter, avdelinger, 
kommunikasjon og tillitsvalgte. 

Gjennomføringsperiode: 01.01.- 31.12.2023 

Leveranser: 

• Kartlegge aktuelle opplæringsalternativ for rekrutteringsteam. Bestemme hvilke(n) 
alternativ FIN skal gå for. 

• Gjennomføre opplæring av deltakere i teamet.  

• Kartlegge hva foretaket har i dag, og hvordan dette fungerer. 

• Oppsummere "beste praksis". Hva vil fungere i vår kontekst.  

• Beskrive plan for hvordan prøve ut rekrutteringsteam. (Sted, omfang, hvordan, plan 
evaluering). 

• Gjennomføre utprøving pilot rekrutteringsteam. 

• Utarbeide anbefaling til hvordan rekrutteringsarbeidet bør videreføres basert på 
erfaring fra kartlegging og utprøving. 

  

Etablere og implementere program for onboarding/offboarding 

Oppstart av arbeidsforholdet er en sårbar og viktig fase. Gode og strukturerte rutiner bidrar 
til at medarbeideren får en god opplevelse, og enheten får en ny kollega raskere etablert. På 
den andre siden er en god opplevelse ved avslutning av arbeidsforholdet viktig. Ansatte som 
slutter, er ansatte som også kan komme tilbake ved en senere anledning, de er også viktige 
ambassadører for Finnmarkssykehuset. Delta og bidra i regionalt nettverk i forbindelse med 
innføring av digitale systemer. 
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Aktivitetseier: Personal og Organisasjon, med medvirkning fra enheter, avdelinger og 
tillitsvalgte.  

Gjennomføringsperiode: 01.01.- 31.12.2023 

Leveranser: 

• Kartlegge hva foretaket har i dag, og hvordan dette fungerer. 

• Kartlegge erfaringer og anbefalinger eksternt. 

• Utarbeide anbefaling til hvordan onboarding og offboarding bør gjennomføres. 

• Gjennomføre pilot/utprøving i enkelte enheter eller for enkelte grupper. 

• Beskrive hvordan onboarding/offboarding bør implementeres. 

• Gi anbefaling for hvordan rutiner for onboarding/offboarding skal følges opp i praksis.  

  

Samarbeid med kommuner og næringsliv 

Prosjektet gjør en vurdering av hvordan foretaket bør samarbeide med kommuner og andre 
eksterne samarbeidspartnere.  

  

Aktivitetseier: Prosjektleder.  

Gjennomføringsperiode: 01.01-31.05.2023 

Leveranser: 

• Kartlegge muligheter for samarbeid 

   

Kartleggingen viser også til andre områder som er viktig for stabilisering og rekruttering. 
Under følger en oversikt over anbefalte tiltak som bør følges opp i ordinær drift. 

• Revidere Seniorpolitikk  

• Etablere lønnspolitikk, inkludert rutiner for åpenhet  

• Reetablere og utvikle lederopplæring  

• Kompetanse kartlegging og utvikling  

• Følge opp og evaluere boligstrategi  

• Følge opp og videreutvikling av arbeidsgivermerkevare 

Bolig 

Styret behandlet i mars 2022 sak 22/2022 om boligstrategi for Finnmarkssykehuset. 
Boligstrategien ble tatt til orientering og administrerende direktør fikk i mandat å prioritere 
relevante tiltak for måloppnåelse.  

Behovet for boliger er gjennomgått og det er besluttet å anskaffe boliger basert på behov. Det 
er etablert rutiner for bestilling av tilfredsstillende boliger på markedet etter hvert som 
behovet oppstår.  Erfaringen hittil er at foretaket har god tilgang på boliger. Klinikkene har 
redusert innleie av personell, noe som fører til lavere etterspørsel. Dermed unngås 
tomgangsleie og uønskede kostnader når policyen er behovstyrt. Boligstrategien følges og 
målsetningen er å skaffe til veie det antallet boliger som er nødvendig til enhver tid for å 
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dekke behovet som er knyttet til prioriterte grupper, samtidig skal foretaket ha lavest mulig 
tomgangsleie.  

 

6.2 Sykefravær 

 

HN-LIS 08.03.23. 

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i FIN HF.   

FIN HF har et mål på 7,5% i totalt sykefraværet. Totalt sykefraværet for januar var 9,8%. 
Korttidsfraværet endte på 2,8%, og langtidsfraværet på 7,0%. Sykefraværet er betydelig 
høyere enn forrige to år i samme periode, spesielt langtidsfravær. Utvikling av sykefravær pr 
klinikk finns i kapitel 7.  

6.3 Bemanning faste månedsverk 

 

Faste månedsverk er redusert fra i fjor februar med 7 månedsverk, men er opp fra forrige 
måned med 11 månedsverk. Plantall fast månedsverk er høyere fra februar månedsverk. 
Dette er pga. vakante stillinger som er vanskelige å rekruttere til eller andre vakante stillinger 
som er ikke prioritert i rekrutering pga. økonomiske situasjon i FIN HF.   

Utvikling av faste månedsverk pr klinikk finns i kapitel 7.  
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6.4 Bemanning variable månedsverk 

 

Variable månedsverk er totalt på samme nivå som februar 2022, men har økt med 15 
månedsverk i forhold til januar 2023.  

Variable månedsverk er dobbelt så høy som plantall. Dette reflekter vanskeligheten med 
rekrutering av faste ansatte som betyr at vakante stillinger blant annet dekkes av vikarer, 
ekstrahjelp og overtid.  

På klinikk nivå er SDE eneste klinikk som har redusert variable månedsverk fra forrige måned 
og relativ til samme periode i 2022.  Utvikling av variable månedsverk pr klinikk finns i 
kapitel 7. 

 

6.5 Bemanning innleie fra byrå - prognose 

 

Det planlegges en betydelig reduksjon i innleie fra byrå i 2023. Antallet månedsverk innleie 
fra byrå planlegges redusert mot slutten av året.  
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7 Klinikkvis rapportering 

7.1 Hammerfest sykehus 
Hammerfest sykehus har et negativt resultatavvik på 2,8 mill. Pr februar, tiltross for at 
planlagte tiltak er gjennomført. Dersom resultatutviklingen fortsetter uten at det 
gjennomføres ytterligere tiltak, vil resultatet pr. desember bli –16,8 mill. Resultatkravet er 
balanse etter budsjettjustering i 2023. 

7.1.1 Hovedutfordringer 

 

Innleie fra firma viser en positiv utvikling målt mot 2022. Variabel lønn ligger fortsatt for 
høyt, men er noe lavere pr februar 2023 målt mot samme periode i 2022. 

 

 

Aktiviteten ligger pr februar omtrent på plan i somatikken og 6,8 % over plan i PHR. 
Sammenlignet med samme periode i 2022 ligger aktiviteten 5,9 % høyere i somatikken og 
innen PHR er aktiviteten på samme nivå som i 2022.  

Digitale konsultasjoner ligger på henholdsvis 13,4 % i somatikken og 30,8 % i PHR.  
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Beleggsprosenten for somatikk er 84,5% pr. februar.  

Sykehuset har 54 ventende fristbrudd i somatikk og 11 i psykisk helsevern og rus. 

 

7.1.2 Iverksatte tiltak og status 

 

Pr februar er det hovedsakelig tiltakene som gjelder økt poliklinisk aktivitet og reduksjon av 
innleie som gir effekt, med henholdsvis 4,5 mill. i økt aktivitetsbasert inntekt og 3,5 mill. i 
redusert innleie. 

Hammerfest sykehus har et mål om å gjennomføre tiltak på 4,2 mill. hver måned, pr. februar 
er kravet 8,3 mill. Realisert effekt er på 8,9 mill. som er i hht. Plan. 

7.1.3 Bemanning og innleie 

Sykefravær 

Det er en positiv utvikling i sykefraværet for januar med en nedgang på 1,7 prosentpoeng 
målt mot samme periode i 2022. 

Bemanning 

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  

 

Antall månedsverk pr februar er redusert sammenlignet med samme periode i 2022, men 
ligger over plan.  

Innleie 
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Innleie fra firma er pr februar redusert sammenlignet med samme periode i 2022. Det er 
hovedsakelig på medisinske leger og intensiv at innleien er redusert. Det er fortsatt en del 
innleie på radiologi, føde/gyn sengepost og VPP.  

 

7.1.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

Fortsatt høy aktivitet på de fleste områder. Noen utfordringer på medisin grunnet 
bemanningssituasjonen på LIS 2/3. Kontroll på ventelistesituasjonen, men noen utfordringer 
med sykefravær på merkantile tjenester. 

Bedring ift innleie fra byrå, særlig på medisinske leger og intensiv, men alle er lavere enn plan. 

  

Fokusområder: 

• Fylle timebøker 

• Rekruttere til faste stillinger 

• Oppgaveglidning 

• Digitale konsultasjoner 

 

7.2 Kirkenes sykehus 
Kirkenes sykehus har et negativt resultatavvik på 2,2 mill. Pr februar. Sykehuset ligger etter 
på tiltaksgjennomføring med 1,0 mill. Dersom resultatutviklingen fortsetter uten at det 
gjennomføres ytterligere tiltak, vil resultatet pr. desember –13,2 mill. Kravet er 
budsjettbalanse etter budsjettjustering i 2023. 

7.2.1 Hovedutfordringer 
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Vareforbruk er under budsjett. Variabel lønn har også en liten positiv trend, men ligger fortsatt 

høyere enn budsjettert. Innleie fra firma viser en positiv utvikling. 

 

Aktiviteten ligger pr februar 1,5% under plan i somatikken, hvor poliklinisk konsultasjon 
ligger på plan mens dag- og døgnbehandling er under plan. I PHR ligger aktiviteten 14,4% 
under plan pr februar. Sammenlignet med samme periode i 2022 ligger aktiviteten 10,5% 
høyere i somatikken og 1,2% lavere i PHR.  

Digitale konsultasjoner ligger på 7,7% i somatikken, som er under måltallet på 15 %, mens 
andelen i PHR er 28,2%, som er like under måltallet på 30%. 

Beleggsprosenten på somatikk er 75,3% og psykisk helsevern og rus (Tana) er på 72,2% hittil 
i år.  

Sykehuset har 3 ventende fristbrudd i somatikk og 1 i psykisk helsevern og rus, noe som er 
svært positivt. 
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7.2.2 Iverksatte tiltak og status 

 

 

Det er positiv effekt innen alle de tre hovedgruppene av tiltak pr februar:  

Økte inntekter 1,5 mill (hvorav 1,4 mill i somatikken), kostnadsreduksjon i bemanning 3 mill 

(hvorav redusert innleie fra byrå 1,4 mill og reduserte lønnskostnader 1,7 mill), samt øvrige 

kostnadsreduksjoner 1,2 mill. 

Sykehuset har budsjettert effekt av tiltak på 3,35 mill. hver måned, pr. februar 6,7 mill. Hittil i 
år er realisert effekt 5,7 mill. dvs ca 1 mill. under budsjett. 

7.2.3 Bemanning og innleie 

Sykefravær 

Det er en økning i sykefraværet på 0,7 prosentpoeng for januar målt mot samme periode i 
2022, men en liten nedgang fra måneden før. 

 

Bemanning 

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  

 

Antall månedsverk pr februar er redusert sammenlignet med samme periode i 2022, men ligger 
over plan. 

 

Innleie 
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Innleie fra firma pr februar er redusert med 1,3 mill sammenlignet med samme periode i 
2022. Reduksjonen er størst for sykepleiere til intensiv og operasjon, det er også her det 
fremdeles leies inn mest.  

På legesiden leies det inn noe på VPP pga vakante stillinger, samt på HAVO fram til 
nyansettelse i april. 

 

7.2.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

Sykehuset har høy aktivitet innenfor poliklinikk somatikk, noe lavere innen PHVR.  Sykehuset 
har også noe lavere aktivitet innenfor dag og døgn grunnet mangel på personell. 

Sykehuset har innleie fra byrå på intensiv og operasjon grunnet ledige stillinger.  

 

Fokusområder: 

• Rekruttere til ledige stillinger  

• Redusere sykefraværet 

• Øke andel digitale konsultasjoner 

• Aktivitet: Gjennomgang av inntektene på poliklinikk da de er lavere enn budsjettert 

selv om aktiviteten er omtrent i henhold til plantall. 

• Gjennomgang av areal på poliklinikken for å se om noe areal kan frigjøres til 

pasientbehandling 

7.3 Sami Klinihkka 
Sami Klinihkka har et positivt resultatavvik på 1,7 mill. Pr februar. Klinikken har en positiv 
tiltakseffekt, som i all hovedsak skyldes ledige stillinger.  
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7.3.1 Hovedutfordringer 

 

 

Klinikken har et positivt avvik på lønn på 2,4 mill. Dette ligger i hovedsak på fast lønn og 

skyldes vakante stillinger både innen somatikk og PHR. 

På inntektene ligger klinikken bak budsjett 0,7 mill, avviket ligger i PHR.  

 

Aktiviteten innen somatikk ligger over plan for 2023, men ligger også godt over aktiviteten for 
samme periode i 2022. 

Innen PHR ligger aktiviteten etter plan med 328 konsultasjoner, men sett i forhold til aktivitet 
for 2022 ligger man over med 286 konsultasjoner pr februar.  
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Andelen digitale konsultasjoner er 28,8%, og isolert sett i psykisk helsevern er digitale 
konsultasjoner 41%. Noe som er særdeles bra. 

 

Beleggsprosenten i Psykisk helsevern og rus er 100,5%. 

 

Klinikken har 2 ventende fristbrudd i somatikk og 8 i psykisk helsevern og rus. 

 

7.3.2 Iverksatte tiltak og status 

 

Sami Klinihkka har 2,5 mill i effekt på tiltak, noe som er lagt over forventning og skyldes i 
hovedsak at kostnadene på bemanning er så lav. Klinikken har også effekt på tiltak redusert 
innleie. Effekt på lønn  er høyere enn både forventet og ønskelig grunnet mange vakante 
stillinger. 

Klinikken har tiltak på å øke aktiviteten også, her har de effekt på rundt 0,7 mill og ligger litt 
over forventningene i somatikk, mens de henger litt etter i PHR. Jfr. Pkt 7.3.1 ovenfor.  

Klinikken har krav om å gjennomføre tiltak på 0,3 mill pr. måned, pr. februar 0,6 mill. 
Realisert effekt er 2,5 mill. Effekten må kunne sies å være utilsiktet særlig med tanke på 
vakante stillinger.  

 

7.3.3 Bemanning og innleie 

Sykefravær 

Sykefraværet i klinikken ligger for januar på 11,1%, av dette er 3,5% korttidsfravær. For 
samme periode i 2022 var sykefraværet på 7,8%. Det har vært en økning jevnt over de siste 
12 måneder.  

Bemanning 

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  

Klinikken hadde 132,2 månedsverk i februar, fordelt på 123 faste og 9,2 variable månedsverk. 
Budsjetterte månedsverk er 152,3, altså er forbruket 20 månedsverk under budsjett.  



   

 

33 

 

I 2022 hadde klinikken 145,4 fkatiske månedsverk, dvs en reduksjon på 13,2 månedsverk. Det 
er i hovesak faste månedsverk som er redusert. 

Innleie 

 

 

Klinikken ligger på balanse i fht budsjett på innleie og har redusert innleie fra byrå i fht 2022 

med 0,6 mill.  

Av prognosen og ikke minst antall vakante stillinger kan man forvente et høyere nivå på 

innleie fra byrå i månedene fremover.  

 

7.3.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

Fortsatt fokus på rekruttering: Å fylle opp vakante stillinger skal redusere innleie ytterligere. Er i balanse i 
dette arbeidet.  

Fortsatt oppfølging på individnivå, spesielt i PHV for å få opp ISF inntekt (aktivitet). Dette for å jevne ut 
variasjon i produksjon.  

  

• Ingen aktiviteter har status «ikke startet» 

• Fokus rekruttering gjelder flere enheter. Bemanningssituasjonen i VPP er i bedring, men det 
kommer en forbigående forverring i BUP i løpet av våren / sommeren. Det forventes bedring i BUP 
til høsten. 

 

7.4 Klinikk Alta 
Klinikk Alta har et negativt resultatavvik på 0,9 mill. Pr februar. Klikken ligger etter på 
tiltaksgjennomføring med 0,4 mill. Dersom resultatutviklingen fortsetter uten at det 
gjennomføres ytterligere tiltak, vil resultatet pr. desember –5,4 mill. Resultatkravet er balanse 
etter at budsjettet er styrket i 2023. 
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7.4.1 Hovedutfordringer 

 

 

Innleie fra firma viser en positiv utvikling målt mot 2022, noe som delvis skyldes at klinikken 
hadde et fristbrudd prosjekt i 2022 hvor innleie var en sental del av prosjektet. Variabellønn 
er ligger fortsatt høyt, men er noe lavere enn samme periode i 2022. 

 

 

 

Aktiviteten ligger pr februar under plan både innenfor somatikk og PHR. Sammenlignet med 
samme periode i 2022 ligger aktiviteten 8,8 % foran innenfor somatikk, og 13% bak aktivitet 
innenfor PHR. Digitale konsultasjoner ligger på henholdsvis 3,2% i somatikken og 12,2 i PHR. 
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7.4.2 Iverksatte tiltak og status 

 

Per februar er det hovedsakelig tiltakene som gjelder økt poliklinisk aktivitet og redusere 
innleie som gir mest effekt, med henholdsvis 1,2 mill i forbedret inntekt på somatisk avdeling, 
samt 0,9 mill i reduksjon på innleie. 

 

Klinikken har et krav om tiltaksgjennomføring på 1,3 mill. pr. måned, pr. februar 2,6 mill. Med 
en realisert effekt på 2,2 mill. er effekten noe bak kravet. 

7.4.3 Bemanning og innleie 

 

Sykefravær 

Det er en negativ utvikling i sykefraværet for januar med en oppgang på 2,3 prosentpoeng 
målt mot samme periode i 2022.  

 

Bemanning 

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  

 

Antall månedsverk per februar er økt sammenlignet med samme periode for 2022, men er 
innenfor plantall i 2023.  

 

Innleie 
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Innleie fra firma er per februar redusert sammenlignet med samme periode i 2022. Det er 
hovedsakelig innleie av psykologer og psykiatere til BUP som leies inn da det er flere vakante 
stillinger her.  

 

7.4.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

 

Klinikken ser resultater av målrettet arbeid, og mener at tiltakene vil ha ønsket effekt. 
Sykefraværet fortsatt høyt, men en positiv nedgang siste måned. Fortsatt høyt fokus på forebyggende 
tiltak. 

Fokusområder fremover:  

• Øke digitale konsultasjoner. 

• Økt fokus på å ha fulle timebøker i poliklinikk. 

• Fokus på stabilisering av faste stillinger for å holde innleie lavest mulig. 

 

7.5 Prehospital Klinikk 
Prehospital klinikk har et positivt resultatavvik på 1,7 mill. Pr februar. Klinikken ligger i hht. 
Plan på gjennomføring av tiltak. Resultatkravet er avvik på null etter styrking av budsjettet i 
2023. 
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7.5.1 Hovedutfordringer 

 

 

Prehospital klinkk har et positivt avvik på 1,7 mill. pr februar. Det positive avviket er knyttet 
til lønn i form av variabel lønn og refusjoner.  

 

 

Prehospitale tjenester har et positivt avvik på personalkostnader på 1,4 mill og pasientreise 
er i balanse.  

 

7.5.2 Iverksatte tiltak og status 

 

Klinikken har effekt på tiltak på ca 1,7 mill, noe som over forventning og skyldes lave 
kostnader på bemanning.  

Klinikken har et krav om tiltaksgjennomføring på 0,85 mill pr. måned, pr. februar 1,7 mill. 
Realisert effekt er 1,7 mill. som er i hht. plan. 
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7.5.3 Bemanning og innleie 

Sykefravær 

Sykefraværet i januar 2023 ble på 9,2%, dette er en økning i fht januar 2022 hvor fraværet var 
på 8,5%. 

Fraværet i januar 2023 er fordelt på 7,7% langtidsfravær og 1,5% korttidsfravær.  

Bemanning 

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  

 

Det har vært brukt 258,5 månedsverk i februar 2023, disse er fordelt med 206 faste og 52,5 

variable månedsverk. Det er budsjettert med 255,6 månedsverk for februar 2023, av dette er 

8,2 variable.  

I februar 2022 var forbruket 260,6 månedsverk, altså en differanse på 2,1 månedsverk. Det er 

faste månedsverk som er redusert. 

 

7.5.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

Pr. Februar har klinikken et positivt avvik på 1,7 mill. pga styrking av justert budsjett.  

Det vurderes at klinikken vil gjennomføre planlagte tiltak, samt ha ytterligere effekt av tiltak 
knyttet til bemanning. 

 

Fokus neste måned er; 

• Alta - bemanning.  

• Kautokeino turnus/bemanning/sykefravær/HMS.  

• AMK bemanning.  

o På kort sikt gjennomførte vi et felles møte (uke 7) mellom AMK og AMB avdelingen hvor 
hensikten er å omforenes om felles mål knyttet til drift, som igjen påvirker tiltakene. Felles mål 
og situasjonsforståelse er gjennomgående tema, og skal bidra til beste praksis.  

o Det skal jobbes med å rekruttere nok personell til å fylle turnus (AMK og AMB), og på den måten 
redusere behovet for overtid. Dette har høyest prioritet i de største avdelingene (største 
utfordringene) våre (Alta, Hammerfest, Kautokeino) 
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7.6 Service, drift og eiendom 
Service, drift og eiendom (SDE) har et positivt resultatavvik på 0,3 mill. Pr februar. SDE har 
realisert planlagte tiltak.  

7.6.1 Hovedutfordringer 

 

 

 

Det er gjort en liten prinsippendring i regnskapsføringen pr februar og man må derfor se 
kostnadsgruppen 63 Kostnader lokaler inkl. energi og 66 Rep., vedlikehold og service i 
sammenheng for februar. 

Det er et negativt avvik på behandlingshjelpemidler på 0,5 mill, mens andre driftskostnader 
viser et positivt avvik på ca en mill.  

7.6.2 Iverksatte tiltak og status 

 

SDE har et krav om tiltaksgjennomføring i 2023 for 2,6 mill, dvs ca 0,2 pr mnd. Pr. februar er 
kravet 0,4 mill. Realisert tiltakseffekt pr. februar er 0,4 mill. noe som er i hht. plan.  

 

7.6.3 Bemanning  

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  
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SDE hadde i februar 137,4 månedsverk, av disse var 119,4 faste og 18 variable månedsverk. 

Det er samme nivå som samme periode i 2022, noe lavere på variable månedsverk (22,3 i 

2022). 

Budsjetterte månedsverk var 130,5, dvs man ligger 7 månedsverk over budsjett for februar 
2023. 

Sykefravær 

Sykefraværet for januar 2023 var på 8,1%, mot 8,5% for samme periode i 2022. 
Korttidsfravær var i januar 2023 2,5%, og 3,3% i januar 2022. 

7.6.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

SDE er i balanse hittil i år. Prognosen er balanse for året 2023. Februar viser høyere kostnader 
enn budsjett innenfor behandlingshjelpemidler, renhold/tøy, serviceavtaler og bolig. Dette er 
de samme utfordringene som tidligere år.  

Usikkerheten framover ligger i hvordan kostnadene utvikler seg innenfor energi og hvordan 
inntektene vil være på bolig sett i lys av redusert utleie grunnet lavere innleiekostnader på 
personell i klinikkene. Det er også usikkerhet knyttet til hvor store reparasjonene vil bli ved 
Hammerfest sykehus grunnet sykehusets tekniske tilstand. 

 

7.7 Administrasjon og stab 
Administrasjon og stab har et positivt resultatavvik på 9,6 mill. Pr februar. Det positive 
avviket skyldes strømstøtte som er lagt på “økonomi felles”, samt rekrutteringsprosjekter og 
forskning.. Stab og klinikker/sykehus jobber sammen om foretaksovergripende tiltak i tillegg 
til en gjennomgang av stabsstillinger på tvers i foretaket.  
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7.7.1 Hovedutfordringer 

 

Administrasjonen inkludert felles økonomi har et positivt avvik på 9,6 mill. Felles økonomi 
består av: 

- basisramme 

- H-respepter TNF-TFG 

- Gjestepasientkostnader 

- Renter og avskrivninger 

 

Administrasjon har et positivt budsjettavvik på 9,6 mill. Oversikten viser at at avviket i 

hovedsak ligger på felles økonomifunksjoner og på personal og organisasjon (PO) og Fag, 

forskning og samhandling(FFS). 

Avviket på felles økonomi skyldes i hovedsak positivt avvik på elektrisitet 5,6 mill, jfr Styresak 
6/2023/9 i Helse Nord. I tillegg viser ISF på kostnadskrevende legemidler (H-resepter) 
positivt avvik, jfr kap 5.2 over.   

For PO ligger det positive avviket i all hovedsak på rekrutteringsprosjektene. I FFS er det 

positive avviket i hovedsak knyttet til forskning. 

7.7.2 Iverksatte tiltak og status 

På foretaksnivå arbeides det med tiltak knyttet til å se på stabsressurser, radiologi, operasjon 
og anskaffelser. I arbeidet med Finnmarkssykehuset 2.0 er mandatet under revidering og vil 
behandles før påske.  

7.7.3 Bemanning  

Sykefravær 

Sykefraværet i administrasjon var på 9,7% i januar, hvorav 2,7% var korttisdsfravær.  
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Bemanning 

Bemanningsoversikten under inkluderer både faste og variable månedsverk.  

 

Administrasjon hadde 241,8 månedsverk i februar 2023, fordelt på 223,4 faste og 18,4 

variable månedsverk.  

I fht samme periode i 2022 har det vært en økning på 10,9 faste månedsverk. Disse ligger i 

hovedsak på: 

- Rekrutteringsstillinger (leger og spes.sykepleiere) 6,9 månedsverk 

- Nye Hammerfest sykehus OU 3,3 månedsverk  

- Prosjekt stabilisering og rekruttering 1 månedsverk.  

7.7.4 Stabens vurdering og 3 prioriteringer neste måned  

På felles økonomi forventes det positive avviket å reduseres noe pga. TNF-hemmere. Det er 
også usikkerhet knyttet til utviklingen i gjestepasientkostnader, men økning i aktivitet internt 
i FIN gir gode utsikter til å holde gjestepasientkostnadene på et stabilt nivå. Det er signalisert 
et positivt avvik på elekektrisitet, noe på årsbasis er anslått å gi et positivt avvik på 11 mill. 

 

På foretaksnivå er prosjektene felles bruk av stabsressurser, operasjonsressurser og 
radiologiressurser godt i gang. Arbeidet med anskaffelsesstrategien for utstyr er også 
igangsatt. Fokus neste måned: 

 

For alle prosjektene er plan for neste måned: 

• Første prosjektgruppemøte  

• Felles forståelse av nåsituasjonen, hvordan gjør vi ting i dag og hvor går det galt 

• Rotårsaker – hva er grunnen til at vi får problemer i nåsiutasjonen (A3-metodikk) 
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8.Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye 
Hammerfest sykehus (Prosjekt NHS) 

8.1 Byggeprosjektet 
Fremdriften i produksjon, testing og igangkjøring av anlegg går bra og det gode samarbeidet 

mellom FIN HF, Sykehusbygg og Consto fortsetter. Fokuset for byggeprosjektet er nå 

planlegging av overtakelsesprosessen og forberedelser til at SDE skal overta driften av bygget. 

Dette arbeidet er særdeles viktig for å kunne følge opp FIN HF sitt ønske om tidligere 

ibruktakelse av 4. etasje i B4. 

 

8.1.1 HMS 

Bygningsmassen med de tekniske systemene blir nå fortløpende satt i drift, og i den prosessen 

settes permanent strøm på periferiutstyr i bygget. Dette er en krevende prosess med fokus på 

sikkerhet og systematikk. Det stort fokus på sikkerheten og mye oppfølging. 

 

8.1.2 Resultatmål 

• HMS - Vurdering [RØDT]: Det er i februar rapportert 0 skader med fravær. H-verdi er 

7,89 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. Det pågår også en avklaring vedrørende 

kostnadsfordeling mellom FIN HF og HK etter as built arealfordeling. Utfallet av dette 

er uklart, men dette kan utfordrer FIN HF sine reserver ytterligere. 

• 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. 

 

8.1.3 Prosjektering/Produksjon 

Arbeidet med prosjektering er tilknyttet arbeid med byggherreanskaffelser og de deler av 

rekkefølgebestemmelsene som er under planlegging. Det er rapportert om noen forsinkelser 

på levering av systemvegger og gulvbelegg. Det er ikke meldt ventet at disse forsinkelsene 

skal true ferdigstillelsen slik den er meldt fra Consto. 
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8.1.4 Kvalitet og teknikk 

Det er i perioden avholdt testbefaring for å avklare spørsmål rundt toleranseverdier og 

detaljer. Det har vært en nyttig prosess for prosjektet. 

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. Plan for opplæring er under bearbeiding i 

samarbeid med SDE. 

 

8.1.5 Involvering og medvirkning  

Det har vært avklaringer av alarmknapper sammen med klinikken, og kartlegging av aktivitet 

på poliklinikk.  

Møter med SDE og klinikkledelse holdes ukentlig, og det er fortsatt stor interesse for 

omvisninger på bygget og et positivt engasjement. 

 

8.1.6 Prosjektstyremøte februar  

Prosjektstyret har møter hver måned. I februar ble møtet avholdt 21.2. Følgende saker ble 
behandlet: 

• Månedsrapport for januar 2023 
• Økonomistatus pr. Januar 2023 
• Informasjon fra prosjektet 

Prosjektstyret har fokus på prosjektets riskoer og særlig den ekstraordinære økningen i 
finanskostnader og LPS. Det ble orientert og diskutert kuttprosess for å avhjelpe situasjonen 
og avhjelpe denne. Videre ble prosjektstyret orientert om prosess ift å deloverta bygget 
tidligere enn planlagt og de muligheter det gir.  

 

8.1.7 Status helikopterlandingsplass 

Finnmarkssykehuset HF har engasjert Sykehusbygg HF som prosjektleder for å gjennomføre 

delprosjekt Helikopterlandingsplass.  Prosjektet har en egen dedikert delprosjektleder. 

Etter utlyst konkurranse er COWI AS engasjert til å bistå med arkitekt og rådgivende 

ingeniørtjenester, i første omgang for skisseprosjektet som skal ferdigstilles i april 2023.   

COWI AS har mobilisert ressurser i prosjektet og har startet informasjonsinnhenting og 

innledende fagvurderinger av alternative løsninger.   
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I uke 10 er det gjennomført møter med møter med prehospital/akuttavdelingen, 

driftsavdelingen, brannvesen og Hammerfest kommune, samt befaring med rådgivere og 

arkitekt fra COWI/Arkitema. 

Prosjektet planlegger med en foreløpig leveranse av skisseprosjekt innen 1. april med det 

formål å kunne kvalitetssikre prosjektet totale budsjettramme. Samtidig med dette vil 

styringsdokument og budsjett for prosjektet ferdigstilles 

 

 

 

8.2 OU-prosjektet 

8.2.1 Status/sammendrag                                                                                          

Arbeidet med delprosjektene legemidler, felles poliklinikk, servicesenteret, kvinne/barn og akuttmedisin 
samt ergo/fysioterapi fortsetter.  

  

Mandatene til delprosjektene Tun-modellen og Billeddiagnostikk har vært til behandling i klinikkledelsen 
ved Hammerfest sykehus og vært i informasjons- og drøftingsmøte, foruten delprosjekt 
Laboratorietjenester, som gjenstår. Arbeidet fortsetter med å «Finne hus sammen», der formålet med 
oppdraget til arbeidsgruppen er å besvare bestillingen fra styret i Finnmarkssykehuset HF vedrørende 
kontorarbeidsplasser. Når det gjelder arbeidsgruppen «Aktiv forsyning/Varelogistikk» så ønsker Service 
drift og eiendom (SDE) at prosjektkontoret skal bistå i arbeidsprosessen der også mandat skal ferdigstilles. 

  

Styringsgruppe OU-NHS og strategisk ledelse vil få følgende mandat til behandling i mars/april; 
Ergo/fysioterapi, tun-modellen, Laboratorietjenester og Billed-diagnostikk.  

  

Det er igangsatt et arbeid med oppdrag/mandat til delprosjektgruppe BUP/VPP og Beredskap som 
planlegges igangsatt i nærmeste fremtid. Arbeidet med en workshop og en mulighetsstudie – Nye digitale 
Hammerfest sykehus skal igang i mars. Det skal ende opp med en handlingsplan for digital satsing i nye 
Hammerfest sykehus. 

 

8.2.2 Viktigste aktiviteter siste periode 

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

samt ergo/fysioterapi fortsetter.  

 Mandatene til delprosjektene Tun-modellen og Billeddiagnostikk har vært til behandling i klinikkledelsen 

ved Hammerfest sykehus og vært i informasjons- og drøftingsmøte, foruten delprosjekt 

Laboratorietjenester, som gjenstår.  

 Arbeidet fortsetter med å «Finne hus sammen», der 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.   
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 Det er ikke gjennomført møter denne måneden mellom lederne i 3-parts samarbeidet (KBS) i NHS. Heller 

ikke i styringsgruppen for byggrelatert OU i nye Hammerfest. 

 

8.2.3 Viktigste aktiviteter kommende periode 

Arbeidet fortsetter i delprosjektene som har startet opp; legemidler, felles poliklinikk, servicesenter, 
Kvinne/barn, Akuttmedisin, ergo/fysioterapi, tun-modellen og billeddiagnostikk. Flere av disse 
delprosjektgrupper vil ferdigstille arbeidet og levere sluttrapport første halvår 2023.  

  

Når det gjelder arbeidsgruppen «Aktiv forsyning/Varelogistikk» så ønsker Service drift og eiendom (SDE) at 
prosjektkontoret skal bistå i arbeidsprosessen der også mandat skal ferdigstilles. Andre delprosjekt der 
mandat er ferdigstilt og som også skal i gang fremover er Ergo/fysioterapi, tun-modellen, Laboratorie-
tjenester og Billeddiagnostikk. Styringsgruppe OU-NHS og strategisk ledelse vil få disse til behandling i 
mars/april.  

  

Det er igangsatt et arbeid med oppdrag/mandat til delprosjektgruppe BUP/VPP og Beredskap som 
planlegges igangsatt i nærmeste fremtid. 

  

Arbeidet med en workshop og en mulighetsstudie – Nye digitale Hammerfest sykehus skal igang i mars. Det 
skal ende opp med en handlingsplan for digital satsing i nye Hammerfest sykehus. 

 

8.2.4 Involvering og medvirkning  

Mandatene til delprosjektgruppene er gjennomarbeidet i fellesskap med flere i klinikken og SDE for å sikre 
en god medvirkning. Delprosjektgruppene starter opp arbeidet selv om mandatene formelt ikke er endelig 
vedtatt. Eventuelle korrigeringer og innspill som fremkommer i informasjons- og drøftingsmøter samt fra 
styringsgruppe OU og strategisk ledergruppe tas med i det videre arbeidet i delprosjektgruppene. 

  

Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlige møter fremover etter avtalt 
møteserie. Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus.  Prosjektet 
fortsetter også med faste ukentlige møter med klinikkledelsen ved Hammerfest sykehus.  Disse 
avklaringsmøtene er en god arena der en sammen ser på ulike områder som det er viktig for både prosjekt 
og klinikk å få avklart. Møter med ledergruppen i Service drift og eiendom (SDE) er ikke faste og skjer 
sporadisk. I februar er det ikke avholdt slike møter med SDE. 

 

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. 
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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 


	Saksfremlegg Virksomhetsrapport 2-2023
	Virksomhetsrapport 2/2023
	Ingress
	Vivi Brenden Bech
	Formål/Sammendrag
	Bakgrunn
	Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud
	Risikovurdering
	Budsjett/finansiering
	Medbestemmelse og brukermedvirkning
	Direktørens vurdering

	2-2023 Virksomhetsrapport
	Sammendrag
	1. Bedret avtalelojalitet
	1.1 Omsetning på gyldige hovedkontrakter - varer
	1.1.3 Tiltak omsetning på gyldige kontrakter

	1.2 Andel omsetning i Clockwork - mål 60%, og antall faktura i Clockwork - mål 90 %, varekjøp
	1.2.1 Tiltak økt omsetning og antall faktura gjennom Clockwork


	2. Ventetid
	2.1 Somatikk
	2.2 Voksen psykiatri (VOP)
	2.3 Barn og unge psykiatri (BUP)
	2.4 Rus/avhengighetsbehandling (TSB)

	3 Aktivitetsutvikling
	3.1 Aktivitetsutvikling somatikk
	3.2 Aktivitetsutvikling psykisk helsevern og rus

	4 Digitale konsultasjoner
	4.1 Digitale konsultasjoner somatikk
	4.1.1 Tiltak for å øke andelen digitale konsultasjoner Somatikk:

	4.2 Digitale konsultasjoner psykisk helsevern og rus
	4.2.1 Tiltak for å øke andelen digitale konsultasjoner Psykisk helsevern og rus:


	5. Resultat, økonomi og tiltak
	5.1 Regnskapsmessig resultat og avvik
	5.1.1 Budsjettjusteringer
	5.1.2 Resultat og avvik

	5.2 Aktivitetsbaserte inntekter
	5.3 Kjøp av helsetjenester
	5.4 Lønnskostnader
	5.5 Innleiekostnader
	5.5.1 Prognose innleie

	5.6 Omstillingsutfordring og gjennomføring av tiltak
	5.6.1 Korrigert omstillingsutfordring
	5.6.2 Tiltaksgjennomføring pr. februar 2023

	5.7 Investering
	5.8 Likviditet

	6.Rekruttering, stabilisering og bemanning
	6.1 Rekruttering og stabilisering
	6.2 Sykefravær
	6.3 Bemanning faste månedsverk
	6.4 Bemanning variable månedsverk
	6.5 Bemanning innleie fra byrå - prognose

	7 Klinikkvis rapportering
	7.1 Hammerfest sykehus
	7.1.1 Hovedutfordringer
	7.1.2 Iverksatte tiltak og status
	7.1.3 Bemanning og innleie
	7.1.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned

	7.2 Kirkenes sykehus
	7.2.1 Hovedutfordringer
	7.2.2 Iverksatte tiltak og status
	7.2.3 Bemanning og innleie
	7.2.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned

	7.3 Sami Klinihkka
	7.3.1 Hovedutfordringer
	7.3.2 Iverksatte tiltak og status
	7.3.3 Bemanning og innleie
	7.3.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned

	7.4 Klinikk Alta
	7.4.1 Hovedutfordringer
	7.4.2 Iverksatte tiltak og status
	7.4.3 Bemanning og innleie
	7.4.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned
	Fokusområder fremover:
	 Øke digitale konsultasjoner.
	 Økt fokus på å ha fulle timebøker i poliklinikk.
	 Fokus på stabilisering av faste stillinger for å holde innleie lavest mulig.

	7.5 Prehospital Klinikk
	7.5.1 Hovedutfordringer
	7.5.2 Iverksatte tiltak og status
	7.5.3 Bemanning og innleie
	7.5.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned

	7.6 Service, drift og eiendom
	7.6.1 Hovedutfordringer
	7.6.2 Iverksatte tiltak og status
	7.6.3 Bemanning
	7.6.4 Klinikkens vurdering og 3 prioriteringer neste måned

	7.7 Administrasjon og stab
	7.7.1 Hovedutfordringer
	7.7.2 Iverksatte tiltak og status
	7.7.3 Bemanning
	7.7.4 Stabens vurdering og 3 prioriteringer neste måned


	8.Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye Hammerfest sykehus (Prosjekt NHS)
	8.1 Byggeprosjektet
	8.1.1 HMS
	8.1.2 Resultatmål
	8.1.3 Prosjektering/Produksjon
	8.1.4 Kvalitet og teknikk

	8.2 OU-prosjektet
	8.2.1 Status/sammendrag
	8.2.2 Viktigste aktiviteter siste periode
	8.2.3 Viktigste aktiviteter kommende periode




