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Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og 
kvalitet på tjenester, hvor det legges vekt på å forklare trender og sammenhenger i 
utviklingen. Rapporten bygger primært på offentlige kilder og regnskapet til foretaket. 
Månedsrapporten er en offentlig rapport som er laget for å gi en status til Helse Nord 
RHF og styre i foretaket, samt at den legges ut på foretakets hjemmeside.      
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Oppsummering av utvikling 

 

Finnmarkssykehuset oppnådde et økonomisk resultat som var litt dårligere enn budsjett i 
april. Vi har behandlet færre pasienter enn i fjor men flere enn det som var planlagt pr april. 
DRG produksjonen er lavere enn fjoråret men over plantall pr april. Det er gjennomført tiltak 
for 6 mill. pr april.  

Ventetiden for Finnmarkssykehuset økte med 1 dag til 62 dager i april. Alle klinikker utenom 
Klinikk Kirkenes og RUS overholdt det nasjonale måltallet på ventetid i april. Av alle 
behandlingene våre, var det 3,1 prosent som ble behandlet etter den fristen pasienten hadde 
fått, som er en økning på 0,7 % fra forrige måned. Det er særlig klinikk Psykisk helsevern og 
rus som står for fristbruddene.  

Sykefravær vises en måned på etterskudd. Sykefraværet var på 8,6 prosent i mars. Det er 
særlig klinikk Psykisk helsevern og rus som har hatt høyt sykefravær i mars. 

 

 

 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) april 62 1 -11

Fristbrudd april 3,1 % +0,7 p.p. -1,2 p.p.

Aktivitet - somatikk Resultat  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 27 010               -297                      +447                         

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

april  2016 2,4 -0,6

Hittil  i  år 13,4 +1,1

Tiltak  2016 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 35 600 21 072 6 577

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

april  2016 TNOK 300 000 535 875

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 78,8 % 21,2 %

Sykefravær mars 2016

Prosent 8,60 %
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Kvalitet 
Vår kvalitet måles ved hjelp av et utvalg kvalitetsindikatorer. Disse representerer sider ved 
vår virksomhet som kan måles og sammenlignes over tid, og som skal gi en pekepinn på 
kvaliteten av våre tjenester. 

Her rapporterer vi kvalitetsindikatorene Ventetid og Fristbrudd. 

Ventetid 
Helsedirektoratet har bestemt at maksimal gjennomsnittlig ventetid på behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler 
derfor gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden.  
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Kilde: Visual Analytics Portal 

Finnmarkssykehuset totalt 

Finnmarkssykehuset klarte det nasjonale måltallet på 65 dager i april.  

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest ligger under nasjonalt måltall på 65 dager for ventetid i april 2016. Dette 
er en forbedring på 18 dager sammenlignet med samme periode i 2015. Det siste året har 
klinikken redusert antallet langtidsventende med over 500 pasienter.  Klinikken vil fortsette 
sitt gode arbeid med å redusere ventetiden ved langtidsplanlegging og direkte innkalling av 
pasienter.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikken er ikke fornøyd med at ventetiden er over 65 dager. Klinikken planlegger å ta inn 
vikarer innenfor de fagområdene der det er lengst ventetid.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Ventetiden i voksenpsykiatrien er 51 dager og i TSB 60 dager i april. Registrert ventetid RUS 
på 93 dager er feil jfr. tilbakemelding fra Finnmarksklinikken. Nasjonalt måltall er 65 dager. 
Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien er 50 dager, som er i hht. nasjonalt måltall. 

Det betyr at ventetider tilfredsstiller nasjonale krav til ventetider.  

 

 

april 2016
Snitt 

ventetid

Endring sist 

mnd

Endring fra samme 

måned i fjor

Finnmarkssykehuset totalt 62 +1 -11

Klinikk Hammerfest 61 -1 -18

Klinikk Kirkenes 66 +5 -3

Psykisk helsevern Voksne 51 -12 -24

Psykisk helsevern Barn 50 -6 +8

Rus 93 +55 +46
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Fristbrudd 
Helsedirektoratet har bestemt at pasienter som har rett til prioritert helsehjelp når de 
henvises til spesialisthelsetjenesten, skal få en frist for når behandlingen skal starte. Hvis 
behandlingen ikke starter innen denne fristen, regnes det som et fristbrudd. Det nasjonale 
målet er at det ikke skal forekomme fristbrudd. Vi måles på andelen av pasienter som starter 
sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 

 

 

 
Kilde: Visual Analytics Portal 

Andel fristbrudd i foretaket har gått ned de siste månedene, men viser en oppgang pr. april 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har ikke nådd nasjonalt måltall på 0 % fristbrudd for april 2016, men har 
en nedgang sammenlignet med samme periode i 2015. Klinikken hadde 11 fristbrudd i april 
som kan forklares med at det er 2 pasienter som er feilregistrert, 7 pasienter som er innkalt 
etter frist og 2 pasienter er utsatt grunnet kapasitetsårsak (sykdom hos behandler).  Klinikken 
vil fortsette jobben med langtidsplanlegging og tett oppfølging av ventelistene for å nå målet 
med 0 % fristbrudd. Pasientene blir kontaktet for tilbud om behandling annet sted men noen 
ønsker å vente på time i Finnmarkssykehuset. 

april 2016 Andel fristbrudd Endring sist mnd
Endring fra samme 

måned i fjor

Finnmarkssykehuset totalt 3,1 % +0,7 p.p. -1,2 p.p.

Klinikk Hammerfest 1,2 % -0,1 p.p. -2,0 p.p.

Klinikk Kirkenes 3,3 % +1,9 p.p. +3,3 p.p.

Klinikk Psykisk helsev og rus 16,8 % +2,6 p.p. +4,3 p.p.
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Klinikk Kirkenes 

Fristbruddene i klinikken skyldes i all hovedsak sykefravær. Klinikken har nå tatt i bruk HN 
LIS for å lettere kunne følge med på om klinikken står i fare for fristbrudd. Rutinene på 
hvordan pasienter som står i fare for fristbrudd skal følges opp i Finnmarkssykehuset vil bli 
gjennomgått igjen. Dette for å sikre at pasientene får tilbud om time andre steder i regionen 
eller i landet for øvrig. 

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Andel fristbrudd for april 2016 er på 16,8 %. Det nasjonale måltallet er 0.   

Pr april er det registrert 21 fristbrudd i Klinikk psykisk helsevern og rus.  

5 pasienter, 2 ved VPP Hammerfest og 3 ved BUP Alta (rettighetsbrev er sendt) har ikke har 
fått tildelt time. 11 pasienter har startet behandling rett etter fristens utløp, 1 overføringssak, 
1 pasient har startet behandling i regi av HELFO og 2 feilregistreringer. Det foreligger ikke 
tilbakemelding på ett fristbrudd ved PUT.  

Erfaringer viser at så lenge alle stillinger er besatt så unngås fristbrudd. Straks en behandler 
slutter så vokser ventelistene og det blir fristbrudd. Det tar ofte tid fra en ansatt slutter til en 
ny ansatt er på plass og i full drift. Marginal bemanningskapasitet gjør at det er lite å hente fra 
øvrige ansatte. Ofte er det heller ikke hensiktsmessig å hente inn vikarer herunder vikarer fra 
byrå fordi også de vil være ny. Innen Barne- og ungdomspsykiatrien har heller ikke vikarbyrå 
kunnet bidra med spesialister. Våre pasienter går oftest i behandlingsforløp på 10 – 15 
konsultasjoner. Samtlige fristbrudd følges opp i hht vedtatte rutiner. Det sjekkes ut om andre 
poliklinikker i klinikken har kapasitet, men det er lite eller ingen ting å gå på noen steder.  

I barne- og ungdomspsykiatrien er nesten alle fristbrudd tilknyttet BUP Alta.  Her gis tilbud 
om behandling i Karasjok / Kautokeino. Ca. 80 % takker nei og velger å vente på time i Alta. 
Det gjør at ventelistene ikke minker og nye fristbrudd oppstår. I Hammerfest slutter 2 ansatte. 
Stillinger lyses ut og det tar tid før nye ansatte er på plass, noe som gjør at fristbrudd oppstår. 
Klinikken sparer lønnskostnader men får som motpost økte ventelister og fristbrudd.  

Ellers jobbes det med å finne metoder som kan bidra til bedre pasientoppfølging og flere 
konsultasjoner. Sentralt er økt bruk av elektroniske konsultasjoner.  
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Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 
 

Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre nye kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt 
arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De nye indikatorene er: 

1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) 
Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i 
Dips. For somatikken og Psykisk helsevern for barn og unge er fristen 10 dager. Fristen 
for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. 

 

2. Åpne dokumenter over 14 dager 
Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 dager gamle. 
Beskrivelse og dokumentasjon av behandlingstiltak sikrer god kvalitet i den videre 
behandlingen, og god informasjon til pasienten og øvrige behandlere. 

  

3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt 
Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt 
kontakt i Dips. 
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Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager

Helseforetak/intitusjon

Gj.sn ant 

dager 

februar 

Gj.sn ant 

dager 

mars 

Gj.sn ant 

dager 

april 

Gj.sn ant 

dager 

jan

Gj.sn ant 

dager 

feb

Gj.sn ant 

dager 

mars

Gj.sn ant 

dager 

april

Klinikk Kirkenes 1,85 2,16 2,25 1,79 2,29 2,16 1,07

Klinikk Hammerfest 3,66 4,34 4,58 3,18 3,58 3,88 4,21

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 5,96 4,66 4,73 4,67 4,39 4,98 4,30

DPS Vest 5,34 5,16 4,36 5,32 5,44 5,02 4,52

DPS Midt 9,68 3,29 4,36 3,89 3,88 4,38 3,40

DPS Øst 4,65 5,75 3,71 4,06 3,84 4,73 3,52

BUP samlet 4,17 4,47 6,51 5,40 4,38 5,77 5,77

Figur 20: Gjennomsnittlig vurderingstid (henvisning) 

Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager

Helseforetak/intitusjon

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

feb.

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

mars

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

april

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

jan

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

feb

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

mars

Andel 

vurd. 

innen ti 

dager 

april

Klinikk Kirkenes 99,22 98,97 97,27 99,27 98,78 98,94 97,61

Klinikk Hammerfest 91,40 89,05 84,83 96,66 94,17 92,39 93,04

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 94,15 72,37 68,63 94,66 96,40 92,15 97,67

DPS Vest 87,83 70,00 71,56 89,71 87,06 87,30 96,63

DPS Midt 98,24 73,13 60,93 100,00 100,00 95,24 100,00

DPS Øst 90,56 72,05 81,25 95,83 100,00 100,00 97,92

BUP samlet 100,00 74,35 60,78 93,10 98,55 86,05 96,15

Figur 21: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager i prosent

Åpne dokumenter > 14 dager

Helseforetak/intitusjon

Totalt 

antall 

åpne dok 

pr 28.feb

Totalt 

antall 

åpne dok 

pr31.mar

Totalt 

antall 

åpne dok 

pr 30.apr

Totalt 

antall 

åpne 

dok pr 

31.jan

Totalt 

antall 

åpne 

dok pr 

29.feb

Totalt 

antall 

åpne 

dok pr 

31.mars

Totalt 

antall 

åpne 

dok pr 

30.april

Klinikk Kirkenes 352 331 296 343 392 493 371

Klinikk Hammerfest 557 1050 707 399 371 438 479

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 1330 1199 1298 1201 983 886 1278

DPS Vest 409 357 365 287 159 268 267

DPS Midt 245 187 228 71 81 53 55

DPS Øst 188 200 197 351 172 18 463

BUP samlet 488 455 508 492 571 547 493

Figur 22: Åpne dokumenter > 14 dager

Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt

Helseforetak/intitusjon

Ant åpne 

henv pr 

28. feb

Ant åpne 

henv pr 

31. mars

Ant åpne 

henv pr 

30. april

Ant 

åpne 

henv pr 

31.jan

Ant 

åpne 

henv pr 

29.feb

Ant 

åpne 

henv pr 

31.mars

Ant 

åpne 

henv pr 

30.april

Klinikk Kirkenes 408 416 478 426 330 509 779

Klinikk Hammerfest 369 393 306 298 347 143 254

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 1467 1431 1529 1448 1476 1436 1495

DPS Vest 345 327 354 435 437 425 482

DPS Midt 327 266 302 210 189 183 146

DPS Øst 377 362 363 419 447 389 443

BUP samlet 418 476 510 384 403 439 424

Figur 23: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt

2015 2016

2015 2016

2015 2016

2015 2016
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Kirkenes: Klinikken er tilfreds med at klinikken har kort vurderingstid på henvisningene og at 
de aller fleste er vurdert innen 10 dager. Klinikken er ikke fornøyd at klinikken har en økning 
i åpne henvisningsperioder uten avtalt ny kontakt. Klinikken går nå gjennom henvisningene 
der det ikke er avtalt ny kontakt for å sjekke om det er noen fagområder som peker seg ut og 
vurdere hvilke tiltak klinikken må iverksette for å få ned antallet. Klinikken har på nytt tatt 
opp med avdelingene viktigheten av å godkjenne dokumenter fortløpende, slik at antallet 
åpne dokumenter går ned til et minimum. 

Klinikken forventer en forbedring i antall åpne dokumenter og antall henvisninger uten avtalt 
ny kontakt neste måned. 

Hammerfest: Klinikk Hammerfest har 4,21 dager i gjennomsnittlig vurderingstid på 
henvisninger. Økning i vurderingstid siste måned skyldes at det har vært fravær hos 
overlegene, noe som har ført til forsinkelser på blant annet vurderinger av henvisninger. 
Klinikken vil følge opp vurdering av henvisninger med den enkelte enhet. 

Klinikk Hammerfest har vurdert 93,04 % av henvisningen innen firsten på 10 dager. Grunnen 
til at ikke alle henvisningene er vurdert innen fristen kan forklares med fravær på 
overlegesiden. Klinikken vil følge opp vurderinga av henvisninger i den enkelte enhet. 

Klinikk Hammerfest har en liten økning på åpne dokumenter, som er eldre enn 14 dager 
sammenlignet med mars 2016. Økningen kan forklares med at det har vært noe etterslep på 
skriving i Alta. Det er også noen få behandlere som henger etter med godkjenning av 
dokumenter. Klinikken har satt i gang et arbeid på rydding av arbeidsmapper for å komme 
ajour med ferdigstilling av dokumenter.  

Klinikk Hammerfest har en liten økning på åpne henvisninger der det ikke er planlagt flere 
kontakter. For Hammerfest rapporters det hver måned inn for høye tall på indikatoren for 
antall pasienter med åpen henvisningsperiode. Det vil alltid være noen henvisninger som er 
åpne i påvente av avtale om videre behandling. Klinikken har meldt inn en sak til l HN-
IKT 16.10.14 som fremdeles ikke er løst. Det dreier seg om gamle henvisninger som ikke kan 
avsluttes på vanlig måte, men hvor det må inn bistand fra HN-IKT eller DIPS for å 
løse.  Klinikken følger saken mot HN-IKT. 

Klinikk Psykisk helsevern og Rus: Klinikken overholder frist for gjennomsnittlig vurderingstid 
(henvisninger) – antall dager og ligger noe under gjennomsnittlig vurderingstid 
(henvisninger) – andel vurdert innen 10 dager (97,67 %). 

Når det gjelder åpne dokumenter så pågår det en jobb i klinikken for å redusere antall åpne 
dokumenter. Dette følges opp av enhetslederne. Åpne henvisninger uten avtalt ny kontakt er 
ofte knyttet til at pasienter er ferdigbehandlet og man lar henvisningen stå åpen en stund i 
tilfelle pasienten ønsker en oppfølgingskonsultasjon. Det pågår en jobb i samarbeid med 
medisinsk fagsjef for å endre praksis. Da med utgangspunkt i at henvisninger kan åpnes et 
halvt år etter at behandlingen er gjennomført uten at det er behov for ny henvisning. 
Medisinsk fagsjef har vært i klinikkledermøte hvor dette var satt opp som sak og hvor det lagt 
opp til en oppfølging.  
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Kontrollandeler fra DIPS 

 
 
Andel kontroller har gått opp ved klinikk Hammerfest, mens den ligger stabilt ved klinikk 
Kirkenes. Hammerfest ligger fortsatt under andelen til klinikk Kirkenes. Det viser seg at det er 
ulik praksis i hvert helseforetak i Helse Nord i forhold til registrering av hva som defineres 
som kontroll, og hva som defineres som behandling. Dette er tatt opp med Helse Nord og vi 
avventer tilbakemelding i forhold til en prosedyre på felles registreringspraksis for alle 
foretakene. Dermed kan det komme endringer i prosentandelene når dette er avklart. 
Det er satt i gang et arbeid i begge klinikkene hvor det vil settes opp en anbefaling over 
kontakttype som går inn under behandling, utredning, kontroller og opplæring.  Innen de 
fagområder der UNN starter behandlingen vil det være naturlig med høy andel kontroller i 
Finnmarkssykehuset, som eksempelvis reumatologi og øye.   

 

Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker 
I Finnmarkssykehuset jobbes det kontinuerlig med pasientsikkerhet. Forbedringsarbeid 
innenfor pasientsikkerhet og helse er et eget fagområde. Forskingen innenfor dette området 
viser at man må jobbe systematisk med opplæring, kultur og holdninger for å skape varige 
forbedring. Tiltakspakkene og metodikken i pasientsikkerhetsprogrammet er viktige 
virkemidler for å lykkes i dette arbeidet. Vi i kvalitetsseksjonen jobber på flere nivåer for å nå 
våre målsetninger. 

Regionalt nettverk 

I det regionale kompetansetjenesten for pasientsikkerhet jobbes det med Procom -skjemaet 
(trygg pleieskjema). Tilbakemelding i det regionale nettverket er at de har komme ett skritt 
nærmere i dette arbeidet. Det har vært vansker med bakgrunn i at skjemaet er hentet fra DIPS 
i et annet foretak, og skjemaet ikke automatisk lar seg overføre til DIPS i Helse Nord. Skjemaet 
har vært testet ut som pilot i Nordlandssykehuset. Det har utfordringer med å finne teller og 
nevner for rapportene som skal hentes ut, det jobbes nå med dette. 

I nettverket jobbes det med en regional mal for spredningsoversikt for bedre systematisering 
og rapportering internt og ekstern. Kvalitetsseksjonen ønsker å ta denne videre i bruk i 2016. 
Den er presentert for ledergruppen og sendt ut til klinikkledere for tilbakemeldinger. Det er 
ment at malen skal være retningsgivende for:  

• Hvilke enheter som er relevante enheter for de ulike tiltakspakkene  

• Når kan man si at et innsatsområde er innført 

• Hvordan fortløpende rapportering til Helse Nord og pasientsikkerhetsprogrammet 

skal foregå  

 

 

Klinikk 2012 2013 2014 2015 2016

Hammerfest 38 % 38 % 38 % 28 % 34 %

Kirkenes 47 % 42 % 41 % 41 % 41 %

Totalt 42 % 40 % 39 % 33 % 37 %
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Malen vil umiddelbart ikke føre til store endringer sammenlignet med i dag, men man kan ta 
stilling til om for eksempel SVK skal inngå som pakker på klinikkene og om trykksår er en 
relevant tiltakspakke på FMR i Kirkenes. Legemiddelsamstemming er noe det skal tas stilling 
til i løpet av vår/ sommer 2016. Alle foretakene har vært gjennom revisjon innen 
legemiddelsamstemming, og vi venter på sluttrapport. 

Lokalt nettverk 

Det er opprettet et lokalt nettverk for kvalitetskonsulenter og kvalitetsrådgivere i 
Finnmarkssykehuset. I denne perioden jobber vi med: 

 Økt samarbeid og læring på tvers av klinikkene.  

 Samarbeid om pasientsikkerhet og strukturering mht. videre oppfølgingen av tiltakspakkene. 

 Utarbeide overordnede felles prosedyrer for pasientsikkerhet. 

 Bare spør kampanjen – ny dag kommer til høsten.  

  

Tiltakspakkene Internt i Finnmarkssykehuset: 

Det er noen enheter som har lykkes i det systematiske sikkerhetsarbeidet. Man kan trekke 
frem Trygg kirurgi og Forebygging av fall på kirurgisk sengepost i Kirkenes. I Hammerfest har 
man jobbet godt med UVI på medisinsk sengepost og fall på Kir-Ort og SVK på intensiv. 
Døgnenheten i Alta har gode rutiner for forebygging av selvmord, og får gode resultater på 
sine målinger. Alta skal hjelpe til med oppdatering av tiltakspakken i midt og øst.  

Utfordringene for alle klinikkene er pr i dag å få teamene til å dokumentere faglige 
systematiske screeninger og tiltak. Mange bruker ikke målinger og feedback i 
forbedringsarbeidet, og dette fører til at vi har mange gule felter på spredningsoversikten. 
Problemstillingen ligger også i at vi ikke har optimale IKT løsninger.  

Det er tidligere anbefalt at oppfølging og feedback på resultater kan være et fast punkt på 
personalmøtene til sengepostene/enhetene. Risikotavler og risikomøter har vist seg å være 
meget virkningsfulle i andre foretak. Det er lett å få en god oversikt over hvem som er 
screenet, er i risikosonen og hvem det er iverksatt tiltak på.  Dette oppfordrer vi flere til å 
innføre.  

Bilde. Risikotavle på kir-ort i Hammerfest. Systematisk og god oversikt over samtlige 
tiltakspakker på en sengepost/gruppe. 

 

Foretak/sykehus
Forebygge 

selvmord

Forebygge 

overdose 

Trygg 

kirurgi

Samst. 

Legemiddel- 

lister

Hjerne- 

slag
UVI SVK Trykksår Fall

Ledelse av 

pasient- 

sikkerhet

Finnmarkssykehuset  

Psykiatri/rus
1/3 0/1 0/0 0/? 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Finnmarkssykehuset  

Hammerfest
0/0 0/0 0/1 0/? 0/1 1/2 1/? 1/2 2/2 1/1

Finnmarkssykehuset  

Kirkenes

1/1 1/3 1/3 1/10/0 0/0 1/1 0/? 0/1 0/2

  

             Ikke aktuelt           Ikke i gang                     Pilot i gang                    Implementert, evt. med kontinuerlig registrering i extranet     
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Epikrisetider  
 

 
 
Kirkenes: Klinikken har hatt fokus på epikrise tid i flere år og ser at det har gitt resultater. Nå 
jobber klinikken med å sikre at alle pasienter som skal ha oppfølging av primærhelsetjenesten 
får epikrise med seg ved utskrivelse, og at den sendes primærhelsetjenesten samtidig. 

 

Epikrisetid andel innen 7 dager (april 2016)
Kilde: DIPS

Klinikk Kirkenes

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Rehabilitering 8 6 75 %

Føde/gyn avd. 21 21 100 %

Kirurgisk avd. 133 125 94 %

Medisinsk avd. 170 168 99 %

Klinikk Hammerfest

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Barneavd. 64 46 72 %

Fødeavd. 26 10 38 %

Gynekologisk avd. 36 31 86 %

Kirurgisk avd. 105 71 68 %

Medisinsk avd. 255 201 79 %

Ortopedisk avd. 90 52 58 %

DPS Midt-Finnmark

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Døgnenhet LA 17 15 88 %

Familieavd. KA 2 2 100 %

Finnmarksklinikken 11 8 73 %

UPA døgnavd. KA 4 4 100 %

DPS Vest-Finnmark

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Døgnenheten Alta 11 4 36 %

DPS Øst-Finnmark

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Døgnenheten Tana 20 19 95 %
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Hammerfest: Klinikken har noe lav epikrisetid i april 2016. Denne lave epikrisetiden kan 
forklares blant annet med fravær hos legene som har ført til forsinkelser med godkjenning.   

Klinikken kan vise til gode resultater på gynekologisk avdeling der det bare er 5 epikriser som 
ikke er godkjent innen firsten. På føde avdelingen er det kun 38% som er godkjent inne 
fristen, det er ikke et krav at det skal skrives epikrise ved fødsel og den nyfødte. Disse er ikke 
ekskludert i tallene for fødeavdeling og det fører til lav epikrisetid der. Denne feilen vil 
muligens bli løst ved sammenslåingen av databasene 6. juni.  

Klinikken vil følge opp epikrisetiden fortløpende med de forskjellige enhetene.  

 

Klinikk Psykisk helsevern og Rus: Akutteamet Lakselv, VPP Lakselv, BUP Kirkenes, 
Familieenheten Karasjok og Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok har alle 100% epikriser 
innen 7 dager. Lavest ligger PUT Karasjok med en andel på 9,1 %, noe som skyldes BUP 
Karasjok, Døgnenheten Alta og VPP Alta ligger lavest.   
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Aktivitet 
Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået i samme periode 
i fjor. 

Somatikk 

 

 

Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt  

Aktiviteten viser at antall kontakter har vært lavere enn fjoråret men høyere enn planlagt.  

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 19 637 -1 113 +295

Totalt antall opphold somatikk 4 053 -331 -328

Herav:

Dagopphold poliklinikk 767 -112 -23

Dagopphold innlagte 331 -227 -295

Heldøgnsopphold innlagte 2 955 +8 -10

Polikliniske konsultasjoner 15 584 -782 +623

DRG poeng totalt 3 398 -113 +69

Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 790 -169 -19

DRG poeng poliklinikk 553 +1 +33

Alle kontakter 12 106 -158 +771

Totalt antall opphold somatikk 2 474 -278 -342

Herav:

Dagopphold poliklinikk 461 -15 +57

Dagopphold innlagte 176 -168 -247

Heldøgnsopphold innlagte 1 837 -95 -152

Polikliniske konsultasjoner 9 632 +120 +1 113

DRG poeng totalt 2 125 -49 +87

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 729 -117 +10

DRG poeng poliklinikk 353 +27 +35

Alle kontakter 7 531 -955 -476

Totalt antall opphold somatikk 1 579 -53 +14

Herav:

Dagopphold poliklinikk 306 -97 -80

Dagopphold innlagte 155 -59 -48

Heldøgnsopphold innlagte 1 118 +103 +142

Polikliniske konsultasjoner 5 952 -902 -490

DRG poeng totalt 1 274 -65 -18

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 061 -52 -29

DRG poeng poliklinikk 199 -26 -3
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Klinikk Hammerfest 

Aktivitet: 

Klinikk Hammerfest har en nedgang på aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2015, 
men ligger langt over plantallene for samme periode. Klinikken har den største nedgangen på 
dagopphold innlagte, som kan forklares med færre pasienter i dialyse.  Det er også en nedgang 
på heldøgnsopphold innlagte som kan forklares med fortsatt ønsket vridning fra døgn til dag. 

DRG: 

Klinikk Hammerfest har en nedgang på DRG poeng sammenlignet med samme perioder i 2015 
som kan forklares med at påsken faller i mars i år.  I samme periode har klinikken en økning i 
forhold til plantallene for DRG. 

Klinikk Kirkenes 

Aktivitet: 

Klinikken har flere heldøgnsopphold enn planlagt. Det økte antallet skyldes øyeblikkelig hjelp 
innleggelser. Dagopphold innlagte er noe lavere enn planlagt og skyldes færre 
dialysedøgn.  Dagopphold poliklinikk(DKI) er lavere enn plantall grunnet fravær hos to 
operatører. Klinikken har ikke klart å hente inn etterslepet fra forrige måned, men vil ta inn 
ekstra vikar i sommer for å redusere ventetiden innenfor aktuelt fagområdet. Aktiviteten på 
medisinsk poliklinikk variere fra uke til uke avhengig av når spesialistene har tilstede tid i 
Kirkenes /Vadsø. I tillegg påvirker fravær hos merkantilt personell (HOS og sykefravær) og 
sykepleiere aktiviteten, samt mangel på utstyr (innenfor fagområde hjerte). 

DRG: 

Klinikken har ikke oppnådd antall DRG poeng. Klinikken vil gjennomføre en ny runde med 
fokus på riktig koding av oppholdene i klinikken. De som kontrollerer kodearbeidet har 
startet med undervisning/informasjon med alle legegruppene. Klinikken har hatt 
kodeforbedringsarbeid som tema på ledermøter og møter med legene. Klinikken vil utarbeide 
en handlingsplan for å sikre riktig koding av oppholdene i klinikken.  
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Psykisk helsevern og rus 

 

 
Barne- og ungdomspsykiatrien: 

I april 2016 var belegget på UPA (Ungdomspsykiatrisk avdeling) og Familieenheten 233 
liggedøgn tilsvarende samme nivå som april 2015 og 39 % over plantall (85% belegg). 
Beleggsprosenten i april var 101,7 % på UPA og 87 % på Familieenheten. UPA har 6 ordinære 
senger og en seng som benyttes ved akutte behov. Antall polikliniske konsultasjoner med 
refusjon for april 2016 var 1083 som er 153 konsultasjoner under mars 2015 og 129 under 
plantall.  Pr april 2016 er antall konsultasjoner 770 under plantall og 774 konsultasjoner 
lavere i forhold til pr april 2015. Situasjonen ved BUP Alta med redusert 
behandlerkapasitet er fortsatt utfordrende og er hovedårsaken til at plantall ikke oppnås. 8 
fristbrudd ved BUP Alta følges nå opp av HELFO.  BUP/PUT Karasjok bidrar ved å gi tilbud til 
fristbruddpasienter. Ca. 80% velger å vente på time i Alta, noe som gjør at ventelister ikke 
reduseres. Antall konsultasjoner uten refusjon er forholdsmessig lavere enn antall 
konsultasjoner med refusjon og i forhold til 2015. I plantall for 2016 er det lagt inn en økning 
på 9 % i antall konsultasjoner fra 2015. 

Voksenpsykiatrien: 

Samlet har klinikken 33 døgnplasser i Tana, Lakselv og Alta. I april 2016 har det vært 749 
liggedøgn, 29 liggedøgn færre enn i april 2015 og 51 under plantall. Belegget for klinikken 
samlet sett pr april er tilsvarende 2,5 senger lavere enn plantall og 1,5 seng høyere samme 
periode 2015.  Beleggsprosenten for april er 86 % i Alta, 88,3 % i Lakselv og 60,9 % i Tana. 
Plantallet er 85% belegg. Pasienter fra Alta som gis tilbud i Tana velger i større grad enn 
tidligere å vente på tilbud i Alta fremfor å reise til Tana. Hovedbegrunnelsen er lang 
reiseavstand med dårlige kommunikasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i 
voksenpsykiatrien øker. Antall konsultasjoner pr mars er 5,1 % høyere enn pr mars 2015 og 
17,6 % høyere enn plantall for 2016. Antall polikliniske konsultasjoner i april 2016 er 12,4 % 
høyere enn plantall og 0,6 % høyere enn i april i 2015.  I plantall for 2016 er det lagt inn en 
økning på 9 % i antall konsultasjoner fra 2015.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og avhengighet:   

Antall liggedøgn for april 2016 er 320, noe som tilsvarer 88,9 % belegg. Plantall er 85 % 
belegg.  Det legges vekt på å informere pasienter om hvilke tilbud som kan gis i 
Finnmarkssykehuset.  

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 222 +5 -67

Antall l iggedøgn PHV 3 067 +42 -289

Antall dagopphold PHV 13 -101 -75

Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 7 099 +467 +1 455

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 22 +3 -2

Antall l iggedøgn BUP 907 +1 +235

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 4 314 -774 -770

Antall ti ltak BUP (direkte og indirekte) 3 937 -1 265

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 35 -5 -2

Antall l iggedøgn Rusomsorg 1 339 +67 +59
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 347 +275 -86
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Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB er for april 104 konsultasjoner. Plantallet for 
april er 108 konsultasjoner.  Pr april er ligger antall konsultasjoner 20 % under plantall. Noe 
av årsaken er at fra 01.01.16 skal LAR/TSB konsultasjoner der hoveddiagnosen er rus 
registreres under TSB, neo som ikke har vært helt på plass fra oppstartdato.   
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 

Resultat 
Finnmarkssykehuset oppnådde et negativt resultat på 0,6 mill. i april. Hittil i år har 
Finnmarkssykehuset har et positivt avvik. Dette skyldes høyere inntekter enn budsjettert og 
underforbruk varekostnader knyttet til aktivitet. 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Bas isramme 135,6 135,6 -0,0 -0 % 533,2 533,2 -0,0 -0%

Kval i tetsbasert finans iering 0,8 0,8 +0,0 +1 % 3,3 3,3 +0,0 +0 %

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 28,6 27,4 +1,2 +4 % 109,3 106,3 +3,0 +3 %

ISF kommunal  medfinans iering 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 28,6 27,4 +1,2 +4 % 109,3 106,3 +3,0 +3 %

ISF av legemidler utenfor sykehus 2,5 1,7 +0,8 +45 % 9,4 8,1 +1,3 +16 %

Gjestepas ientinntekter 0,7 0,5 +0,3 +62 % 1,9 1,8 +0,1 +7 %

Pol ikl iniske inntekter (psykisk helse og 

lab/rønt)
3,7 2,9 +0,8 +26 % 12,2 11,2 +1,0 +9 %

Utskrivningsklare pas ienter 0,8 0,2 +0,6 +299 % 3,0 0,8 +2,1 +258 %

Inntekter "raskere ti lbake" 0,1 0,4 -0,4 -86 % 0,7 1,8 -1,1 -61%

Andre øremerkede ti l skudd 1,3 1,6 -0,3 -20 % 5,2 5,5 -0,3 -6%

Andre dri fts inntekter 7,8 7,5 +0,4 +5 % 33,6 28,2 +5,4 +19 %

Sum driftsinntekter 181,9 178,6 +3,3 +2 % 711,7 700,1 +11,5 +2 %

Kjøp av offentl ige helsetjenester 9,1 9,5 -0,4 -4 % 37,8 38,0 -0,2 -0%

Kjøp av private helsetjenester 3,6 2,6 +1,0 +37 % 9,9 10,2 -0,2 -2%

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,7 13,3 +0,4 +3 % 52,3 54,5 -2,3 -4%

Innleid arbeidskraft 2,8 0,5 +2,3 +460 % 9,8 1,8 +7,9 +432 %

Lønn ti l  fast ansatte 80,3 79,1 +1,2 +2 % 314,8 310,6 +4,2 +1 %

Overtid og ekstrahjelp 7,0 3,8 +3,2 +85 % 29,6 14,3 +15,3 +106 %

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 20,2 20,2 +0,0 +0 % 80,7 80,7 +0,0 +0 %

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -5,1 -0,5 -4,6 +955 % -18,0 -2,0 -16,1 +816 %

Annen lønnskostnad 1,5 0,5 +1,0 +216 % 6,7 1,2 +5,5 +461 %

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 86,4 83,3 +3,1 +4 % 342,9 326,0 +16,9 +5 %

Avskrivninger 6,6 7,0 -0,4 -6 % 28,1 28,1 +0,0 +0 %

Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 %

Andre dri ftskostnader 40,0 39,5 +0,5 +1 % 147,2 150,1 -2,9 -2%

Sum driftskostnader 179,6 175,5 +4,2 +2 % 698,9 687,5 +11,4 +2 %

Driftsresultat 2,3 3,2 -0,9 -27 % 12,8 12,6 +0,2 +1 %

Finans inntekter 0,2 0,1 +0,1 +95 % 0,9 0,3 +0,6 +174 %

Finanskostnader 0,0 0,2 -0,2 -90 % 0,2 0,6 -0,4 -58%

Finansresultat 0,1 -0,1 +0,3 -232 % 0,7 -0,3 +0,9 -348%

Ordinært resultat 2,4 3,0 -0,6 13,4 12,3 +1,1

april Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

 

Administrasjonen uten pasientreiser har et underforbruk i april og hittil i år. Dette skyldes 
hovedsakelig lavere kostnader enn budsjettert på medikamenter. 

Pasientreiser har et overforbruk på syketransport fly i april måned og hittil i år. 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i april og hittil i år. Salgs- og 
driftsinntektene er lavere enn budsjettert i begge perioder, og her kan nevnes lavere 
poliklinikkinntekter. Overforbruket på varekostnader i april kan forklares ved høyere 
innleiekostnader fra byrå, medikamenter og mat og drikkevarer enn budsjettert. Når det 
gjelder overforbruket på varekostnader hittil i år skyldes dette innleie fra byrå, medikamenter 
og fristbrudd- pasienter. Lønnskostnadene ligger også over budsjett per april, mens i april har 
klinikken et lite underforbruk. Når det gjelder andre driftskostnader har klinikken et lite 
overforbruk i april, men hittil i år ligger disse under budsjett.  

Klinikk Hammerfest har et negativt avvik i april. Dette skyldes hovedsakelig at varekostnader, 
lønnskostnader og andre driftskostnader ligger over budsjett. Når det gjelder overforbruket 
på varekostnader kan dette forklares ved økt innleie fra byrå, medikamenter, 
laboratorierekvisita samt andre medisinske forbruksvarer i aktuell måned. Når det gjelder 
lønnskostnadene er det spesielt variable kostnader i form av overtid, vikarkostnader o.l. som 
ligger over budsjett. Klinikken har også et overforbruk på reisekostnader. Salgs- og 
driftsinntektene ligger over budsjett i begge perioder. Når det gjelder kostnadsbildet hittil i år, 
er det de samme årsakene som i april måned som utgjør overforbruket. I tillegg har klinikken 
et overforbruk på implantater og proteser.  

Klinikk Kirkenes er i balanse i april 2016. Dette skyldes i all hovedsak høyere salgs- og 
driftsinntekter. Her kan nevnes laboratorieinntekter og inntekter fra utskrivningsklare 
pasienter. Finnmarkssykehuset har ikke fakturert UDI for Ankomstsenter Finnmark for 
februar og mars, da det ventes på en avklaring rundt 2015- og januar 2016 fakturaen. Slik at 
det vil komme en inntekt tilsvarende kostnadene knyttet til flyktningsituasjonen i Kirkenes, 
og ergo vil forbedre resultatet ytterligere. Dette ventes avklart i løpet av mai måned. Når det 
gjelder varekostnadene har klinikken et stort overforbruk, dette skyldes innleie fra byrå, 
andre medisinske forbruksvarer, i tillegg har klinikken tatt ut varer fra varelageret, og får 
dermed økt kostnad. Klinikken er i balanse når det gjelder lønnskostnader, og ser man andre 
driftskostnader klasse 6 og 7 samlet er disse også i balanse. Hittil i år har klinikk Kirkenes et 
underforbruk på 586 306kr. Inntektene er høyere enn budsjettert, i tillegg har klinikken et 
underforbruk på annen driftskostnad klasse 6, her ligger budsjettmidler for OU-Prosess Nye 
Kirkenes Sykehus. Disse midlene er nå i april flyttet over på et eget koststed.   

Klinikk Prehospitale tjenester har et underforbruk i april og hittil i år. Dette skyldes mottatte 
refusjoner. 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

fjor

Administrasjonen +2 849 +10 920 +10 945

Pasienttransport -1 528 -7 783 -3 466

Klinikk Psykisk helsevern og rus -452 -3 845 -2 063

Klinikk Hammerfest -1 520 -2 435 -3 255

Klinikk Kirkenes +8 +586 -43

Prehospital klinikk +1 012 +1 636 -723

Senter for Drift og Eiendom -971 +2 025 -4 867

Sum -603 +1 104 -3 471
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Resultatet på Senter for drift og eiendom viser et overforbruk i april, mens SDE har et 
underforbruk hittil i 2016.  Overforbruket i april skyldes blant annet lavere inntekter på 
parkering enn budsjettert. Dette fordi Finnmarkssykehuset har lagt om parkeringssystemet i 
Hammerfest fra 1. april der inntektene skal gjøres opp via Hammerfest Parkering og første 
oppgjør kommer i mai 2016. I tillegg er det høyere kostnader enn budsjettert på 
felleskostnader boligbyggelag, medisin teknisk utstyr, vedlikehold og serviceavtaler MT. 
Overforbruket på de fleste av disse postene skyldes periodisering og jevner seg ut gjennom 
året. Underforbruket hittil i år skyldes i all hovedsak lavere kostnader enn budsjettert på 
kommunale avgifter, strøm, fyringsolje, vedlikehold og kostnader til HN IKT. Når det gjelder 
kommunale avgifter så er årsaken til det positive avviket at de faktiske kostnadene for 2015 
ble lavere enn det som var avsatt for 2015. Angående kostnader til HN IKT så skyldes 
underforbruket at HN IKT er forsinket i utrulling av prosjektene sine og har derfor pr. april 
2016 ikke fakturert oss i henhold til det som var satt opp i budsjettbrevet fra HN IKT for 2016.  

Prognose 

 
 
Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for 2016.  Pr april har 
Finnmarkssykehuset et positivt resultatavvik på 1,1 mill.  
 

Gjennomføring av tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett 

2016-2019. Det er foretatt en risikojustering pr april av disse tiltakene, og risikojustert 

budsjett er satt til 21 mill.  

 

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr. april  

2016

Administrasjonen +55,6 +3,1

Senter for Drift og Eiendom +0,5 +2,0

Klinikk Hammerfest -6,3 -2,4

Klinikk Kirkenes +1,2 +0,6

Klinikk Prehospitale tjenester -0,2 +1,6

Klinikk Psykisk helsevern og rus -13,8 -3,8

Prognose avvik fra budsjett +0,0 +1,1

Budsjettert resultat 2016 +37,0

Prognose netto resultat +37,0

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2016

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

0 - Ingen risiko 9 100          9 100          3 000          33 %

1 - Usannsynlig -              -              -              

2 - Lav sannsynlighet 1 900          2 322          977             42 %

3 - Middels sannsynlighet 19 600        9 400          2 100          22 %

4 - Høy sannsynlighet 5 000          250             500             200 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2016 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 35 600        21 072        6 577          31 %
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Samlet effekt av tiltakene pr april er på 18 % av årsbudsjettet før risikojustering av tiltakene.  

Samlet effekt av tiltakene pr april er på 31 % av årsbudsjettet etter risikojustering av 
tiltakene. 

 

Senter for drift og eiendom 

SDE har kostnadsreduserende tiltak for 2 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

SDE har overtatt ansvaret for vedlikeholdet for ambulansestasjonene uten og at det er blitt 
overført ramme fra klinikk Prehospital for dette. SDE skal ivareta dette vedlikeholdet uten å 
øke kostnadsnivået utover det de har hatt tidligere år. Det vil ai at de må effektivisere på 
andre områder og drifte dette innenfor gitt ramme. Forventet effekt er satt til 0,8 mill. Pr mars 
viser tiltaket effekt. 

SDE skal forbedre og effektivisere kjøkkendriften i Hammerfest og sette i gang med servering 
av det fjerde måltidet innenfor gitt ramme. Forventet effekt er satt til 0,7 mill. Gjennomføres 
mai 2016.  

SDE skal forbedre og effektivisere kjøkken- og renholds driften i Tana. Besparelsen på dette er 
satt til 0,5 mill. Gjennomføres mai 2016.  

Administrasjonen 

Administrasjonen defineres som Direktørens stab, Senter for HR, Senter for økonomi samt 
Senter for fag, forskning og samhandling. Administrasjonen har kostnadsreduserende tiltak 
for 6 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

Administrasjonen skal redusere reisekostnader på tjenestereiser med å bruke 
telematikkmøter der det er mulig. Dette er også i tråd med klima- og miljøsertifiseringen, der 
administrasjonen har sagt de skal spare miljøet for CO2. Forventet effekt av dette tiltaket er 
satt til 1 mill. Pr april viser tiltaket ingen effekt. 

Pasientreiser i samarbeidet med klinikkene skal se på mulige områder for å spare 
pasientreisekostnader for foretaket. Dette tiltaket er forventet å gi en besparelse på 5 mill. 
Noe av effekten på dette tiltaket legges til klinikkene og vil derfor også bli nevnt under 
klinikkenes tiltak. Ergo samlet effekt av dette er forventet å bli mer enn 5 mill. Pr april er 
tiltaket ikke startet, omstillingsarbeid pågår. 

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har kostnadsreduserende tiltak for 2,6 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 
2016. Klinikken har fått redusert budsjett grunnet omfordeling av midler mellom Kirkenes og 
Hammerfest i Finnmarkssykehuets interne budsjettmodell. Selv om klinikken har fått 
redusert budsjett skal den effektivisere gjennom hverdagsforbedringer å klare samme 
aktivitet ifht ambulerende leger. Forventet effekt av dette tiltaket er satt til 2,3 mill. Dette 

Oppsummering effekt 2016 Målsetning for året

Kirkenes 384 2 600                             

Hammerfest 976 4 200                             

Psykisk helsevern og rus 4 750 19 000                           

Prehospital 200 1 800                             

Drift/Administrajonen 268 8 000                             

Sum Finnmarkssykehuset 6 578 35 600                           

Realisert i % av budsjett 18 %
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tiltaket gir ikke effekt per april 2016, da det er brukt mer på lønnskostnader og innleie av 
kirurgiske leger enn budsjett.  

Ifht bemanningsplaner og tjenesteplaner ser klinikken at det fortsatt kan være noe økonomisk 
effekt ved å gjennomgå disse og se på optimalisering ifht aktivitetsbasert bemanning. 
Forventet effekt av dette tiltaket er satt til 0,1 mill. Det forventes at tiltaket kan gi effekt fra 
2.tertial. 

I samarbeid med pasientreiser skal klinikken være med på å se på områder der man kan 
desentralisere behandlingen til pasientene i Øst Finnmark der det er det beste for pasientene 
og det faglige tilbudet. Forventet effekt på reduksjon av pasientreiser er satt til 0,1 mill. Dette 
tiltaket er målbart ved oppdrag. 

Innføring av elektronisk legemiddelkabinett skal forhindre svinn av medikamenter. Dette 
gjennomføres som er pilotprosjekt på medisinsk sengepost på Kirkenes. Forventet effekt er 
satt til 0,1 mill. Levering av ELK skal foregå i april/mai, slik at man kan måle effekten av dette 
tiltaket etter dette. 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har kostnadsreduserende tiltak for 4,2 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 
2016. Et av tiltakene går på hverdagsforbedring hvor varekostnader skal reduseres, 
kostnader ift. utenlandske pasienter skal gå ned, det skal bli økt bruk av flergangsutstyr ved 
operasjoner og man skal sikre at alle inntekter kommer inn. Pr april viser tiltaket ingen effekt. 
Et annet tiltak går på rekruttering og stabilisering, hvor det aktivt skal jobbes med 
rekruttering til vakante stillinger, som vil føre til mindre bruk av vikarbyrå. Pr april viser 
tiltaket effekt. Klinikken skal i tillegg redusere sykefraværet. Gjennom samarbeid med HR og 
NAV skal lederne få støtte og kompetanse i oppfølging av ansatte. Sykefraværet har gått ned 
de siste månedene, så tiltaket viser effekt per april. Et fjerde tiltak er å fortsette arbeidet med 
å forbedre kvaliteten på dokumentasjon og koding, som vil medføre økte inntekter. Pr april 
viser tiltaket effekt. Klinikken har også innarbeidet et tiltak hvor det skal være en 
gjennomgang av driften for å få ned antall innleggelser og øke dagbehandlingen (fra døgn til 
dag). Forventes effekt utover året. Det er satt opp et eget tiltak ift ressursbruk og pasientflyt i 
akuttavdelingen. Her skal det utarbeides handlingsplaner og gjennomføres foreslåtte tiltak for 
intensiv, dagkirurgi, akuttmottak og operasjon. Tiltaket er ikke iverksatt ennå. Det siste 
tiltaket går på å planlegge ferien slik at det blir mindre bruk av innleie og vikarer. Effekten vil 
eventuelt vises høsten 2016.  

 

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus er den klinikken som har fått den største reduksjonen i 
rammen de siste årene grunnet inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord regionen. Klinikken 
har derfor stramme rammer for 2016 og behov for mye tiltak for å få resultatet i balanse med 
budsjett. Klinikken har jobbet godt med tiltak gjennom hele budsjettprosessen for 2016. 
Klinikken har kostnadsreduserende tiltak for 19 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

Klinikken ligger lavere på aktivitetstall enn andre i Helse Nord regionen. Ett av tiltakene er å 
øke poliklinisk aktivitet med 9 % for 2016. Dette vil generere økte inntekter for klinikken. Det 
er forventet å ha en effekt på 2 mill.  
Ved å bruke APAT teamene aktivt 24/7skal klinikken unngå innleggelser og behandlinger 
utenfor fylket der det er mulig. Klinikken håper dette vil gi de lavere kostnader på 
gjestepasientkostnader og forventer en effekt på 2 mill.  
Finnmarkssykehuset ønsker å få formidlet ut til pasienter det gode tilbudet som finnes i 
Finnmark innenfor psykisk helsevern og rus, slik at man kan få pasienter fra andre regioner 
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hit. I tillegg skal klinikken oppdatere og ha en samling for alle ledere der man gjennomgår 
faktureringsrutiner for klinikken på utgående fakturaer. Effekten av dette er satt til 1 mill.  
Det skal jobbes videre med å få en felles norm for bemanning og pleiefaktor på DPSene og 
døgnenhetene. Forventet effekt av dette er satt til 1 mill.  
Klinikken har i 2015 vært en av de i Finnmarkssykehuset som har hatt høyest 
sykefraværsprosent. Klinikken har satt i gang arbeid med tiltak ifht sykefravær og forventer 
at sykefraværet skal gå ned og kostnader til innleie og overtid skal redusere. Forventet effekt 
av dette er satt til 3 mill.  
Klinikken skal harmonisere antall støttepersonell og sekretærer mellom de ulike DPSene. 
Forventet effekt av dette er satt til 1 mill.  
Det har i flere år vært en del vakante stillinger i psykisk helsevern og rus og noen av disse 
stillingene skal tas ned. Forventet effekt av dette er satt til 8 mill.  
Det planlegges å arbeide mot kommunen i 2016 for å få ett enda bedre samarbeid med 
kommunene i Finnmark. Klinikken tror at bedre opplæring og mestring i kommunen gir økt 
kompetanse og dermed færre innleggelser.  Dette for at pasienten skal få behandling på riktig 
nivå. Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Alle tiltak foruten «sykefraværsarbeid og 
reduksjon innleie, overtid og vikarer» og «økt samarbeid med kommuner» gir effekt per april 
2016.  

Klinikk prehospitale tjenester 

Klinikk Prehospitale tjenester har kostnadsreduserende tiltak for 1,8 mill. innarbeidet i sitt 
budsjett for 2016. Det ble i 2015 innført en innkjøpsprosedyre i klinikken der alle fakturaer 
skal godkjennes av klinikksjefen. Dette har vist seg å ha god økonomisk effekt i 2015 og derfor 
videreføres dette tiltaket til 2016 der man håper på å få ytterligere effekt på 0,5 mill. Tiltaket 
viser en liten effekt pr april.   

Gjennom møtekjøring og innføring av «hvit bil» skal klinikken redusere overtidskostnader. 
Dette tiltaket er satt til å ha en effekt på 0,9 mill. Tiltaket viser en liten effekt pr april.  

Klinikken jobber med en liste over hverdagsrasjonalisering. Det jobbes kontinuerlig med 
tiltak for å få en optimal drift. 
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Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser har disponibel saldo gått opp fra mars til april slik at likviditeten pr april er på 
535,8 millioner, som er en økning i likviditet på 235,8 millioner siden sist måned.  

Investeringer 

 

Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på 1 017 mrd. Inklusiv overføringer 
fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på 1 179 mrd.  

 
Finnmarkssykehuset har investert for 183 mill. pr april 2016. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 
166 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser og medisinskteknisk utstyr. 
 
 
 

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

 

Investering

er tidligere 

år 

Inv. ramme 

tidligere år

Overført 

inv. Ramme 

fra tidligere 

år

Investering

er hittil i år

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investering

er hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon -                 -                 22 401           -                 -                 -                 -                 22 401           22 401           0 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 6 889             43 108           217 150 000 7 106             193 108         192 891         0 %

201501 Alta nærsykehus -181               0 -                 

130026 Utredning av sht i Alta og Vest-Finnmark 90                   -                 

140038  Alta nærsykehus (koststed 08003) 6 980             43 108           217 150 000 -217               

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000           -                 40 000           40 000           0 %

Kirkenes nye sykehus 607 569         -                 27 042           166 052         792 000         -                 773 621         819 042         652 990         20 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 8 349             -                 7 485             8 297             25 000           -1 700            16 646           30 785           22 488           26 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 786           -                 29 863           8 545             50 000           1 700             19 331           81 563           73 018           11 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -7 936            -                 -                 -                 -                 -7 936            -7 936            0 %

Til styrets disp (sum) 633 593         -                 161 963         183 111         1 017 000     -                 816 704         1 178 963     995 852         16 %
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Personal 

Bemanning – månedsverkutvikling 

 
Brutto månedsverk består av variabel lønn og fast lønn, ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet.   

Brutto månedsverk har gått litt opp fra forrige måned, og ligger litt høyere enn samme måned 
i 2015.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 

Andel deltidsansatte ligger på 20 % i mars, som er nedgang på 0,8 % fra februar. Tallene for 
april er ikke klar før ved neste rapportering. 
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Andel midlertidige ansatte 

 

Andel midlertidig ansatte ligger jamt på ca. 19 %. Tall for april er ikke klar før ved neste 
rapportering. 
 

Sykefravær 

 
 
I mars var sykefraværet på 8,6 %.  Sykefraværet er lavere enn på samme tid i fjor da det var 
9,2 %. Sykefraværet er en måned på etterskudd, så tall for april vises ikke før ved neste 
rapportering. 
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Ordforklaringer 
DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av 
medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr 
sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt 
til 41 462 kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient). 

DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

RTV -takst – Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. 
Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF. 

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 – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på 
sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. 

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. 


