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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr august 2017. Det økonomiske resultatet 
viser et overskudd på 22,3 mill., som er 2,3 mill. bedre enn budsjett hittil i år. For august 
måned er resultatet 0,9 mill. bedre enn budsjett. 

Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser tallene 
overforbruk på totale driftskostnader pr august. For mer informasjon om klinikkenes 
økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. 

Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 58 dager i august, som er under kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 2,6 % i august. For mer informasjon vises det til kapittelet om kvalitet.  

Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 9,4 % i juli. Det er samme prosentandel 
som for juni måned. Det jobbes systematisk i foretaket for å redusere sykefraværet. 

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er pr. august 8,30 % høyere enn aktivitetsveksten 
i somatikken pr. august. Måltallet som er 2,5%.  

 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra 

samme mnd i fjor

Ventetid (dager) august 58 7 -18

Fristbrudd august 2,6 % +0,1 p.p. -0,6 p.p.

Aktivitet - somatikk Resultat  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 52 293               +1 613                  -683                         

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

august 2017 3,4 +0,9

Hittil  i  år 22,3 +2,3

Tiltak  2017 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 47 500 29 288 7 247

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

august 2017 TNOK 300 000 211 440

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 80,6 % 19,4 %

Sykefravær juli  2017

Prosent 9,40 %

Aktivitetsvekst PHR august 2017 Måltall

Prosent 8,30 % 2,5 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). 
Gjennomsnittlig ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling i 
rapportmåneden.  
 

Finnmarkssykehuset totalt 
Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 58 dager i august. Måltallet er 60 
dager. 
 

 

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

2017 60 59 57 56 56 54 51 58 0 0 0

2016 69 66 65 63 66 65 62 70 72 80 72 62

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Voksne 2017 55 45 38 40 45 36 42 51 0 0 0 0

Rus 2017 70 45 31 48 39 23 59 46 0 0 0 0

Voksne 2016 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 44

Rus 2016 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 40

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2017

Rus 2017

Voksne 2016

Rus 2016

Mål

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

2017 43 49 39 42 69 61 71 64 0 0 0

2016 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 46

Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager
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 Kilde: VA 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har ventetid på 58 dager og ligger innenfor måltallet på 60 dager i august.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har ventetid på 56 dager og ligger innenfor måltallet på 60 dager i august.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern voksne og rus har ventetider på hhv. 64 og 46 dager og ligger innenfor 
måltallet på 60 dager i august.  

For psykisk helsevern barn er ventetiden 64 dager og ligger over måltall på 50 dager. BUP 
Alta har hatt flere ubesatte stillinger, som fører til fristbrudd og lange ventetider.  Alle 
stillinger er nå besatt med oppstart i september og november. Pasientene som takker nei til 
tilbudet fra Helfo blir stående på ventelisten og blir tatt inn til behandling lenge etter fristen. 
Dette bidrar til å øke den gjennomsnittlige ventetiden. 

Fristbrudd 
Måltallet for fristbrudd er 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter 
som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 
Tallene viser avviklede fristbrudd, slik de presenteres i HN Lis. 

Finnmarkssykehuset totalt 
Andel avviklede fristbrudd er 2,6 % i august, og ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 %. 
 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

62 69 69 76 71 62 60 58 56 55 56 53 51 58

62 70 72 80 72 62 60 59 57 56 56 54 51 58

58 75 76 73 75 71 62 61 58 54 56 56 50 58

67 58 63 77 71 54 57 57 56 58 56 50 51 56

66 74 49 51 38 44 55 45 38 40 45 36 42 51

57 54 48 43 41 46 43 49 39 42 69 61 71 64

46 66 52 44 51 40 70 45 31 48 39 23 59 46

65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

56 70 68 66 61 57 59 58 55 56 59 56 50

2017

Somatikk

Måltall  somatikk, PH Voksne og Rus

Måltall  Barn

Helse Nord

Finnmarkssykehuset totalt

Hammerfest Sykehus

Kirkenes Sykehus

Psykisk helsevern Voksne

Psykisk helsevern Barn

Rus

År

Måned

2016
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Kilde: VA 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har 1,4% fristbrudd, noe som utgjør 11 avviklede fristbrudd i august. 
Fristbruddene fordeler seg mellom flere fagområder, der 5 forklares med 
kapasitetsutfordringer grunnet sykdom og annet fravær. Resterende er kalt inn noen dager 
etter frist. Klinikken har et pågående arbeid med koordinering av pasientinnkalling. Målet er 
at pasientene skal kalles inn i god tid før frist og ikke tett opp mot fristdato.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har 1,0% fristbrudd, noe som utgjør 5 avviklede fristbrudd i august. Ett 
fristbrudd var feilregistrering. Øvrige fristbrudd skyldes kapasiteten innenfor fagområdene 
hud, lunge, hjerte og barnemedisin. Over halvparten av disse fikk time 1-2 dager etter frist 
eller samme dag som fristen. Klinikken jobber med omorganisering av merkantil tjeneste der 
fristbrudd vil ha et særlig fokus.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har 20,7% fristbrudd, noe som utgjør 20 avviklede 
fristbrudd i august. Hovedtiltaket for å få 0 % fristbrudd er å henvise til poliklinikker med 
ledig kapasitet der pasientene får time. I tillegg har klinikken fått ansatt i de vakante 
stillingene ved BUP Alta. Disse vil være på plass henholdsvis 1. september og 1. november.  
 

Korridorpasienter 

 

 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 

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

FIN totalt 2017 1,9 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,5 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2017 0,1 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2017 1,3 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2017 16,1 % 17,2 % 8,5 % 14,4 % 12,0 % 9,2 % 21,6 % 20,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

FIN totalt 2016 2,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 2,1 %
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Andel fristbrudd

FIN totalt
2017

Hammerfest
sykehus 2017

Kirkenes
sykehus 2017

PHR 2017

FIN totalt
2016

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17

Klinikk Hammerfest 0,9 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % 0,5 % 0,1 % 0,4 % 0,2 %

Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Somatikken 0,6 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,1 %

Andel korridorpasienter somatikk
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Klinikk Hammerfest hadde 3 korridorpasienter og klinikk Kirkenes hadde 1 korridorpasient i 
august.  

Epikrisetider  
Finnmarkssykehuset har som mål at alle epikriser etter innleggelse skal være sendt innen 7 
dager, altså en andel på 100 %.  

Finnmarkssykehuset totalt 

Ingen av klinikkene har totalt sett innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 
7 dager i august.  

 
Kilde: DIPS 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har epikrisetid på 85% innen 7 dager i august. Det er kvinne/føde og 
ortopedi som har den laveste epikrisetiden. Epikrisetiden på føde/gyn er bedre enn fremstilt i 
tabellen grunnet utfordringer med registrering i DIPS. Klinikken kjenner til årsaken, men har 
foreløpig ikke kommet frem til en løsning.   

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har epikrisetid på 94% innen 7 dager i august. Klinikken gjennomgår om det 
er noen flaskehalser i utsendelse av epikrise. Dette for å sjekke om klinikken kan iverksette 
noen avbøtende tiltak som gjør at klinikken oppnår en epikrisetid på 100%. 

Psykisk Helsevern og rus 

Klinikk psykisk helsevern og rus har ikke innfridd måltallet i august.  

Pakkeforløp kreft 
For perioden juli 2016 til og med august 2017 er andel nye kreftpasienter som inngår i et 
pakkeforløp for kreft i Finnmarkssykehuset på 84 %. Nasjonale tall for dette tidsintervallet 

År

Måned 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Finnmarkssykehuset 82 % 78 % 76 % 82 % 85 % 83 % 84 % 83 % 75 % 79 % 83 % 84 % 87 %

Klinikk Hammerfest 80 % 76 % 72 % 79 % 83 % 79 % 79 % 81 % 66 % 74 % 80 % 78 % 85 %

Barn 80 % 81 % 85 % 75 % 79 % 52 % 92 % 76 % 94 % 84 % 84 % 88 % 87 %

Kvinne føde 50 % 47 % 64 % 57 % 66 % 53 % 52 % 66 % 59 % 65 % 68 % 49 % 73 %

Kirurgi 78 % 60 % 54 % 72 % 79 % 86 % 76 % 79 % 65 % 59 % 89 % 70 % 82 %

Medisin 84 % 88 % 81 % 87 % 90 % 88 % 85 % 88 % 78 % 85 % 90 % 88 % 93 %

Ortopedi 81 % 86 % 68 % 76 % 76 % 72 % 75 % 75 % 42 % 60 % 67 % 73 % 63 %

Klinikk Kirkenes 87 % 89 % 89 % 90 % 92 % 92 % 92 % 90 % 90 % 88 % 92 % 94 % 94 %

FMR 100 % 33 % 83 % 89 % 100 % 100 % 88 % 100 % 100 % 88 % 100 % 100 % 100 %

Kvinne føde 93 % 94 % 97 % 90 % 81 % 88 % 83 % 94 % 77 % 96 % 100 % 100 % 100 %

Kirurgi 95 % 94 % 96 % 90 % 96 % 95 % 96 % 97 % 94 % 96 % 95 % 99 % 99 %

Medisin 81 % 85 % 81 % 89 % 90 % 90 % 91 % 84 % 89 % 84 % 89 % 90 % 90 %

Ortopedi 88 % 100 % 96 % 100 % 97 % 90 % 88 % 95 % 89 % 72 % 91 % 100 % 97 %

Psykisk helsevern og rus 76 % 70 % 46 % 54 % 64 % 70 % 85 % 58 % 59 % 73 % 64 % 86 % 70 %

Døgnenhet Tana 64 % 27 % 18 % 45 % 7 % 58 % 94 % 58 % 50 % 68 % 38 % 86 % 45 %

Døgnenhet Alta 91 % 56 % 58 % 23 % 68 % 79 % 75 % 44 % 62 % 94 % 93 % 94 % 90 %

Døgnenhet Lakselv 84 % 36 % 56 % 90 % 100 % 81 % 93 % 73 % 56 % 54 % 50 % 72 % 79 %

Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) 60 % 83 % 100 % 100 %

Familie enheten Karasjok 0 % 100 % 80 % 33 % 100 % 50 % 100 % 75 % 0 % 100 % 100 % Stengt

Rusenhet Karasjok 67 % 0 % 57 % 86 % 67 % 57 % 33 % 43 % 80 % 83 % 75 % 100 % 67 %

Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Helse Nord

2016 2017
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foreligger foreløpig ikke, men frem til juli 2017 var dette på 76 %. Det nasjonale kravet er på 
70 %.  

For perioden juli 2016 til og med august 2017 er andel fullførte pakkeforløp (tid fra fastlegens 
henvisning til oppstart behandling - også benevnt som OF4) i Finnmarkssykehuset på 67 %. 
Dette er en liten økning sammenlignet med forrige rapportering. Nasjonalt krav er 70 %. 
Tallene viser bedring fra det første året med pakkeforløp (2015) der Finnmarkssykehuset 
samlet lå på 56 %. Både klinikk Kirkenes og klinikk Hammerfest har 67 % oppnåelse. 

Det er flere av fagområdene som har utfordringer hva angår måloppnåelse. Ved klinikk 
Hammerfest er hovedutfordringen endret fra tidligere utfordringer med prostatakreft til å 
være lymfomer, hvor 25 % av pakkeforløpene er gjennomført innen frist.  Totalt har klinikken 
16 pasienter i forløp for lymfomer. Ved klinikk Kirkenes er det fortsatt ingen pakkeforløp 
innen bukspyttkjertelkreft eller nyrekreft som har fått fullført pakkeforløp innen frist, dette 
utgjør til sammen 9 pasienter i perioden. Finnmarkssykehuset har økt fokus på samarbeid 
med UNN HF og opplæring innen registreringsrutiner. Det er foreslått i siste møte i 
kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset, å opprette et felles forum med UNN HF for å sikre 
bedre resultat innen pakkeforløp. 

Det presiseres at når pakkeforløpene brytes ned blir tall svært små, og større variasjoner kan 
fremkomme uberettiget. 

Pasientsikkerhet 
Gjennom oppdragsdokument har helseforetaket fått i oppdrag å innføre tiltakspakker som 
presenteres via nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Så langt er det 12 tiltakspakker som er 
tilpasset spesialisthelsetjenesten, hvor 10 av disse allerede har avsluttede læringsnettverk. 
Læringsnettverk i forhold til sepsis og tidlig oppdagelse av forverret tilstand avsluttes i 
november 2017. Finnmarkssykehuset deltar med foretaksteam i læringsnettverk for sepsis, 
og klinikk Hammerfest deltar i læringsnettverk for oppdagelse av forverret tilstand.  

Spredningsoversikten viser status for hvor langt Finnmarkssykehuset er kommet med 
implementering av de ulike tiltakspakkene. Her presenteres antall aktuelle avdelinger pr 
klinikk og hvor mange avdelinger av disse som har implementert aktuell tiltakspakke. 
Læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet er ikke definert med antall avdelinger, da det 
ikke krever kontinuerlig måling og rapportering til HOD via extranet. 

 

Legemiddelsamstemming 
Begge de somatiske klinikkene er i gang med samstemming av legemidler både inn og ut fra 
Finnmarkssykehuset. Målingen er basert på perioden 25. august til 8. september 2017. Kravet 
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er at 80 % av alle som innehar inklusjonskriterier skal være samstemte. Inklusjonskriterier er 
at pasienten har 2 eller flere faste legemidler og at pasienten har vært innlagt i en 
døgnavdeling.  

 

Resultat viser at de medisinske sengepostene i foretaket oppfyller kravet i gitt måleperiode. 
Kravet er ikke innfridd ved kirurgisk sengepost i klinikk Kirkenes, og det er foreløpig ikke tatt 
ut målinger for samme sengepost i klinikk Hammerfest. 

Sykehusinfeksjoner 

NOIS-PIAH (Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotika 
bruk i helseinstitusjoner) 

Finnmarkssykehuset utfører prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner 
(HAI) 4 ganger i året (februar, mars, september og desember) og leverer tall til 
Folkehelseinstituttet (FHI). Det skilles mellom HAI ervervet i eget sykehus og HAI ervervet i 
andre institusjoner. Siste registrering var 6. september 17. Tall er ikke levert til FHI ennå. 

Tabellen under viser prevalens i % av pasienter med HAI ervervet i egen institusjon målt på 
dagen for prevalensregistreringen.  

 

 

NOIS-POSI (Prevalensundersøkelser av forekomst av postoperative infeksjoner i 
operasjonsområdet) 

Postoperative sårinfeksjoner monitorers kontinuerlig via Norsk overvåkingssystem for 
antibiotika bruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) og postoperative 
sårinfeksjoner (POSI) i DIPS, og data leveres inn tre ganger per år. Under vises NOIS-POSI for 
2016 og første rapportering 2017. Oppfølging i % viser 30 dagers oppfølging i %, mens antall 
viser antall operasjoner innenfor hvert område. Der det ikke er presentert tall skyldes dette at 
det er utført færre enn 5 inngrep i perioden. Helsenorge.no publisere derfor ikke data av 
hensyn til personvern.  

 

Antall 

kurver/pasienter 

sjekket

Antall 

dokumenter 

samsten INN

Antall 

dokumenter 

samstemt UT

Andel 

dokumenter 

samstemt INN (%)

Andel 

dokumenter 

samstemt UT (%)

Medisin Kirkenes 28

7 (2 kurver ikke 

scannet) 23 25 % 82 %

Kirurgi Kirkenes 16 1 10 6 % 63 %

Medisin Hammerfest 20* 15 16 75 % 80 %

* Ved medisin i Hammerfest ble 34 potensielle pasienter ekskludert fra tellingen da de manglet innscannende kurver.

Hammerfest Kirkenes

Finnmarks

sykehuset Helse Nord Hele landet

2016-1 6,1 % 1,7 % 4,5 % 5,3 % 3,4 %

2016-2 3,8 % 0,0 % 2,3 % 4,0 % 3,4 %

2016-3 3,8 % 2,3 % 3,3 % 3,9 % 3,8 %

2016-4 3,2 % 1,8 % 2,7 % 3,0 % 3,7 %

2017-1 5,1 % 2,1 % 4,0 % 4,5 % 3,5 %

2017-2 0,0 % 2,7 % 0,9 % 2,6 % 3,3 %
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Antibiotika bruk 
Det er et overordnet nasjonalt mål at man skal redusere forbruket av bredspektrede 
antibiotika i spesialisthelsetjenesten med 30 %. Helse Nord RHF ber foretakene om en 
reduksjon på 10 % i 2017 sammenlignet med 2012 tall. Pr august har vi ingen tall som viser 
forbruk av antibiotika hittil i 2017, i grafen for 2. kvartal inngår derfor tall pr. juni. Nedenfor 
presenteres status fra 2016 til 2. kvartal 2017. Her vises andel pasienter som får antibiotika 
ved prevalensregistreringen (NOIS-PIAH) Ved 1.kvartal 2017 ble det ikke gjort slik 
registrering i klinikk Hammerfest. Tall for 3. kvartal 2017 for klinikk Hammerfest er ikke 
ferdigstilt, og derfor er heller ikke dette kvartalet med i tabellen.  

 

 

 

Under vises tabell med fordelingen mellom foretrukne og bredspektrede antibiotika.  

 

Oppfølging % Antall Oppfølging % Antall Oppfølging % Antall Oppfølging % Antall Oppfølging % Antall

2016-2 100,0 % 11 92,5 % 31

2016-3 100,0 % 12 100,0 % 15 100,0 % 3 100,0 % 18 0

2017-1 90,0 % 10 93,3 % 15 100,0 % 5 100,0 % 22 0

2016-2 100,0 % 24 100,0 % 22 100,0 % 8

2016-3 89,5 % 19 100,0 % 20 100,0 % 3 95,7 % 23 100,0 % 10

2017-1 88,5 % 26 100,0 % 27 100,0 % 7 85,7 % 21 100,0 % 8

Kolonkirurgi

Kirkenes

Hammerfest

PeriodeOppfølging

Keisersnitt Hofte total protese Hofte hemiprotese Kolecystektomi
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet hittil i år, og med nivået for 
samme periode i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 52 293 +1 613 -683

Totalt antall opphold somatikk 10 575 -61 -781

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 931 +52 -421

Dagopphold innlagte 1 182 +148 -143

Heldøgnsopphold innlagte 7 462 -261 -217

Polikliniske konsultasjoner 41 718 +1 674 +98

DRG poeng totalt 9 000 +96 +173

Herav:

DRG poeng dag/døgn 7 387 -1 +24

DRG poeng poliklinikk 1 590 +74 +126

Alle kontakter 31 602 +1 388 +1 049

Totalt antall opphold somatikk 6 795 +309 -286

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 308 +196 +71

Dagopphold innlagte 819 +257 -21

Heldøgnsopphold innlagte 4 668 -144 -336

Polikliniske konsultasjoner 24 807 +1 079 +1 335

DRG poeng totalt 5 720 +250 +376

Herav:

DRG poeng dag/døgn 4 731 +190 +278

DRG poeng poliklinikk 976 +48 +86

Alle kontakter 20 691 +225 -1 732

Totalt antall opphold somatikk 3 780 -370 -495

Herav:

Dagopphold poliklinikk 623 -144 -492

Dagopphold innlagte 363 -109 -122

Heldøgnsopphold innlagte 2 794 -117 +119

Polikliniske konsultasjoner 16 911 +595 -1 237

DRG poeng totalt 3 280 -154 -203

Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 656 -191 -254

DRG poeng poliklinikk 613 +26 +40
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Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt  
Aktiviteten pr august viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med samme 
periode i fjor, men under plantall. DRG-poeng er foran fjoråret og plantall pr august 2017.  

Klinikk Hammerfest 

Aktivitet: 
Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2016 og i 
forhold til plantall. Det er en nedgang på heldøgnsopphold innlagte i forhold til plantallene 
som kan forklares med vridning fra døgn til dag.  

DRG: 
Klinikk Hammerfest har en økning i DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2016 og i 
forhold til plantall.  

Klinikk Kirkenes 

Aktivitet:  
Klinikk Kirkenes har en økning i aktivitet sammenlignet med samme periode i 2016, men har 
lavere aktivitet enn planlagt. Økningen sammenlignet med fjoråret er på polikliniske 
konsultasjoner. Antall heldøgnsopphold er lavere enn i 2016 men ligger over plantall. 
Klinikken har lavere antall dagopphold (i hovedsak dialyse) og dagkirurgi både sammenlignet 
med 2016 og i forhold til plan. 

DRG: 
Klinikk Kirkenes har lavere DRG inntekter enn plan både i perioden og hittil i år som følge av 
lavere aktivitet enn planlagt. Klinikken har også lavere DRG inntekter sammenlignet med 
2016 som følge av lavere antall heldøgn- og dagopphold. DRG på polikliniske konsultasjoner 
har imidlertid økt som følge av økt antall konsultasjoner sammenlignet med 2016. 
 

DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng fordelt på døgn, dag og poliklinikk totalt for 
Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og med estimat ut året. DRG produksjonen for dag, 
døgn og poliklinikk i somatikken er pr august litt over både plantall og samme periode i fjor. 
Prognosen for 2017 gir DRG produksjon for døgn, dag og poliklinikk totalt som er lik budsjett.   
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Kilde: ASL LIS 

Produktiviteten for somatisk behandling måles ved å se på antall DRG i forhold til antall 
ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke 
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som 
klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling over tid. Dersom man måler DRG 
poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at 
effektiviteten i august 2017 er 0,53 poeng lavere enn samme periode i fjor. I august er det 
produsert 1,35 poeng pr månedsverk. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke 
høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft.  

 

 
Kilde: ASL LIS og VA 
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Psykisk helsevern og rus 

 
Kilde: DIPS 

Voksenpsykiatrien: 

Voksenpsykiatrien har pr. august høyere aktivitet enn både fjoråret og plantall. Antall 
utskrevne pasienter og antall liggedøgn er lavere enn planlagt hittil i år. Antall polikliniske 
konsultasjoner høyere enn både planlagt og samme periode i 2016. 

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien pr. august høyere aktivitet enn fjoråret, men ligger under 
plantall. Antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn var i august lavere enn plantall, og 
antall utskrivninger er hittil i år noe lavere enn plantall.  Antall polikliniske konsultasjoner var 
i august lavere enn planlagt og noe lavere enn samme periode i 2016, men er hittil i år høyere 
enn i 2016, men fortsatt lavere enn plantall.  

Rus: 

Rus har pr. august litt høyere aktivitet enn fjoråret, men ligger under plantall. Antall 
utskrivninger og antall liggedøgn ved Finnmarksklinikken var i august lavere enn plantall og 
er også hittil i år noe lavere enn plantall. Antall polikliniske konsultasjoner innenfor Rus var 
noe lavere enn plantall i august, men ligger hittil i år høyere enn planlagt. 

Klinikken har i løpet av august jobbet med kvalitetssikring av data på polikliniske 
konsultasjoner for både 1. og 2. tertial før tertialfrist for lukking av innrapporteringer til 
Norsk pasientregister, som danner grunnlag for DRG-beregninger. 

  

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 405 -29 -17

Antall l iggedøgn PHV 6 072 -220 -230

Antall dagopphold PHV 19 +1 +19

Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 14 006 +1 570 +1 888

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 35 -6 -9

Antall l iggedøgn BUP 1 433 -258 +134

Antall dagopphold BUP 0 +0 +0

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 8 069 +720 -1 476

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 52 -16 -19

Antall l iggedøgn Rusomsorg 2 307 -231 -172

Antall dagopphold Rusomsorg 0 +0 +0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 964 +266 +81
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Utskrivningsklare pasienter 
Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er 
utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud.  
 
Tall på utskrivningsklare pasienter 2017 viser at det er lavere nivå i antall pasienter 
sammenlignet med samme periode i 2016. Antall utskrivningsklare døgn har tidligere 
måneder vært høyere enn samme periode i 2016, men for sommer månedene juni-august har 
Finnmarkssykehuset hatt færre antall døgn med utskrivningsklare pasienter enn i fjor 
sommer.  
 

 
Kilde: DIPS 

 
Kilde: DIPS 
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Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter pr august 2016 og 
2017 pr kommune.  

 

 
Kilde: DIPS 

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn pr aug 2016

Utskrivningsklare 

døgn pr aug 2017

VARDØ KOMMUNE 13 11

VADSØ KOMMUNE 27 16

HAMMERFEST KOMMUNE 384 220

KAUTOKEINO KOMMUNE 37 24

ALTA KOMMUNE 671 666

LOPPA KOMMUNE 6 19

HASVIK KOMMUNE 5 16

KVALSUND KOMMUNE 15 13

MÅSØY KOMMUNE 14 27

NORDKAPP KOMMUNE 27 33

PORSANGER KOMMUNE 78 41

KARASJOK KOMMUNE 110 120

LEBESBY KOMMUNE 53 43

GAMVIK KOMMUNE 10 8

BERLEVÅG KOMMUNE 9 6

TANA KOMMUNE 25 16

NESSEBY KOMMUNE 7 5

BÅTSFJORD KOMMUNE 17 24

SØR-VARANGER KOMMUNE 165 315

Totalsum 1 673 1 623

Kommune

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr aug 

2016

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr aug 

2017

VARDØ KOMMUNE 38 30

VADSØ KOMMUNE 74 53

HAMMERFEST KOMMUNE 78 66

KAUTOKEINO KOMMUNE 21 18

ALTA KOMMUNE 127 104

LOPPA KOMMUNE 12 9

HASVIK KOMMUNE 9 9

KVALSUND KOMMUNE 12 14

MÅSØY KOMMUNE 16 13

NORDKAPP KOMMUNE 35 31

PORSANGER KOMMUNE 33 27

KARASJOK KOMMUNE 40 29

LEBESBY KOMMUNE 27 26

GAMVIK KOMMUNE 14 10

BERLEVÅG KOMMUNE 21 14

TANA KOMMUNE 52 45

NESSEBY KOMMUNE 15 16

BÅTSFJORD KOMMUNE 27 15

SØR-VARANGER KOMMUNE 191 167

Totalsum 842 696
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset hadde et økonomisk resultat som var 0,9 mill. bedre enn budsjett i 
august. Inntektene er noe høyere enn budsjett med 0,2 mill. i august, mens driftskostnadene 
var høyere enn budsjettert med 1,2 mill. i august. Driftsresultatet viser et negativt avvik på 1 
mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,9 mill. i august. Hittil i år har 
Finnmarkssykehuset et økonomisk resultat som er 2,3 mill. bedre enn budsjett. Pr august er 
inntektene høyere enn budsjettert med 6 mill., mens kostnadene viser et overforbruk mot 
budsjett på 17,6 mill. Finansresultatet er pr august 13,8 mill. bedre enn budsjettert, som 
skyldes at finansinntekten er noe høyere enn budsjettert, samtidig som finanskostnadene er 
lavere enn budsjettert.  

Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 117,3 117,3 +0,0 971,7 971,7 +0,0

ISF inntekter 27,1 27,1 +0,0 241,1 242,4 -1,3

Gjestepas ientinntekter 0,5 0,5 -0,0 5,6 3,6 +2,0

Øvrige dri fts inntekter 11,8 11,6 +0,2 97,0 91,7 +5,3

Sum driftsinntekter 156,7 156,4 +0,2 1 315,4 1 309,4 +6,0

Kjøp av helsetjenester 19,5 10,9 -8,6 98,7 86,4 -12,3

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 8,6 9,7 +1,1 101,4 87,5 -13,9

Innleid arbeidskraft 2,5 1,3 -1,2 24,4 5,9 -18,4

Lønnskostnader 87,8 88,5 +0,7 765,0 744,8 -20,2

Avskrivninger og nedskrivninger 3,1 8,6 +5,5 51,0 65,9 +14,9

Andre dri ftskostnader 31,9 33,1 +1,3 253,7 286,0 +32,3

Sum driftskostnader 153,3 152,1 -1,2 1 294,0 1 276,5 -17,6

Driftsresultat 3,4 4,4 -1,0 21,4 32,9 -11,5

Finansresultat 0,1 -1,9 +1,9 0,9 -12,9 +13,8

Ordinært resultat 3,4 2,5 +0,9 22,3 20,0 +2,3

august Hittil i år

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 117,3 117,3 +0,0 971,7 971,7 +0,0

Kval i tetsbasert finans iering 0,5 0,5 +0,0 4,0 4,0 +0,0

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 26,3 26,1 +0,2 227,9 228,2 -0,3

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

Samlet ordinær ISF-inntekt 26,3 26,1 +0,2 227,9 228,2 -0,3

ISF av legemidler utenfor sykehus 0,8 1,0 -0,2 13,2 14,2 -1,0

Gjestepas ientinntekter 0,5 0,5 -0,0 5,6 3,6 +2,0

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,1 1,5 -0,3 9,4 11,9 -2,5

Utskrivningsklare pas ienter 0,2 0,2 +0,0 6,7 1,7 +5,1

Inntekter "raskere ti lbake" 0,2 0,3 -0,1 2,5 2,5 -0,1

Andre øremerkede ti l skudd 1,9 1,4 +0,5 11,6 11,1 +0,5

Andre dri fts inntekter 7,8 7,7 +0,1 62,8 60,6 +2,3

Sum driftsinntekter 156,7 156,4 +0,2 1 315,4 1 309,4 +6,0

Hittil i åraugust
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Driftsinntektene for august er 0,2 mill. foran budsjett. Hittil i år er driftsinntektene 6 mill. 
foran budsjett. I hovedsak skyldes dette at gjestepasientinntekter, utskrivningsklare pasienter 
og andre driftsinntekter er høyere enn budsjettert.  
 

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Sum driftskostnader eks. finansresultat i august viser et negativt avvik mot budsjett på 1,2 
mill. Det er i hovedsak kjøp av offentlig og privat helsetjenester som er årsaken til 
overforbruket på driftskostnader i august. Sum driftskostnader eks. finansresultat hittil i år 
viser et negativt avvik mot budsjett på 17,6 mill. Overtid, ekstrahjelp, varekostnader og 
innleie fra byrå er hovedårsak til avviket, samt utfordringen klinikk Psykisk Helsevern og Rus 
har i sitt budsjett. Innleie fra byrå viser et overforbruk hittil i år på 18,4 mill., som skyldes 
både vakante stillinger og sykefravær.  

Finansresultatet viser et positivt avvik på 1,9 mill. i august og 13,8 mill. hittil i år og er dermed 
med på å redusere overforbruket på andre driftskostnader. Driftskostnader inkl. 
finansresultat er 0,7 mill. under budsjett i august, og 3,8 mill. over budsjett hittil i år.  

  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 16,9 8,4 -8,5 75,4 67,6 -7,8

Kjøp av private helsetjenester 2,6 2,4 -0,2 23,3 18,8 -4,5

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 8,6 9,7 +1,1 101,4 87,5 -13,9

Innleid arbeidskraft 2,5 1,3 -1,2 24,4 5,9 -18,4

Lønn ti l  fast ansatte 67,2 72,0 +4,8 615,1 616,2 +1,2

Overtid og ekstrahjelp 7,2 4,1 -3,2 61,7 28,8 -32,8

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 14,0 14,0 +0,0 112,3 112,5 +0,2

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -1,7 -2,4 -0,7 -38,0 -19,5 +18,4

Annen lønnskostnad 1,0 0,8 -0,3 13,9 6,8 -7,1

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 76,2 75,7 -0,4 677,1 638,3 -38,8

Avskrivninger 3,1 8,6 +5,5 34,2 65,9 +31,7

Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 16,7 0,0 -16,7

Andre dri ftskostnader 31,9 33,1 +1,3 253,7 286,0 +32,3

Sum driftskostnader eks. finansresultat 153,3 152,1 -1,2 1 294,0 1 276,5 -17,6

Finans inntekter 0,2 0,1 +0,1 1,2 0,7 +0,6

Finanskostnader 0,1 1,9 +1,8 0,4 13,6 +13,2

Finansresultat 0,1 -1,9 +1,9 0,9 -12,9 +13,8

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 153,4 150,2 +0,7 1294,9 1263,5 -3,8

august Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

 
Kilde: Agresso 

Administrasjonen(felleskostnader) uten Pasientreiser, klinikk Kirkenes, Senter for drift og 
Eiendom og klinikk Prehospitale tjenester har positivt budsjettavvik i august. Klinikk 
Hammerfest, klinikk Psykisk helsevern og rus og Pasientreiser har negative resultatavvik mot 
budsjett i august.  

Administrasjonen(felleskostnader) uten Pasientreiser har et positivt budsjettavvik i august på 
4,2 mill. og hittil i år 37,5 mill. Årsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettert på 
avskrivninger grunnet Nye Kirkenes Sykehus på 11,8 mill., IKT-kostnader på 7,9 mill., andre 
kostnader 5,4 mill. og lavere rentekostnader og dermed bedre finansresultat enn budsjettert 
hovedsakelig på grunn av forsinkelsen av Nye Kirkenes Sykehus på 12,4 mill.  

Pasientreiser har et overforbruk i august måned på 1,4 mill. Det er høyere kostnader enn 
budsjetteter på drosje, fly og kontortjenester. Hittil i år har Pasientreiser et overforbruk på 
0,2. 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i august på 1,5 mill. som i hovedsak 
skyldes lavere inntekter enn budsjettert med bakgrunn i lavere poliklinisk aktivitet enn 
planlagt samt inntektsjustering av tidligere inntekstberegninger. I tillegg har klinikken 
negativt avvik på 1,3 mill. knyttet til kjøp av tjenester fra Psykia og Ressursklinikken som 
følge av fristbrudd. Klinikken har i august lavere lønnskostnader enn budsjettert. Hittil i år 
har klinikken overforbruk på 4,4 mill. kr. som i hovedsak skyldes høyere varekostnader enn 
budsjettert, samt utfordringen for budsjett 2017.  

Klinikk Hammerfest har et overforbruk i august på 1,8 mill. Det er hovedsakelig lavere 
inntekter på egenandeler og selvbetalende pasienter enn budsjettert på 0,3 mill., og høyere 
lønnskostnader tilknyttet overtid og ferievikarer enn budsjettert på 1,6 mil. Avviket hittil i år 
på 14,5 mill. skyldes innleie av leger fra byrå og variable lønnskostnader.  

Klinikk Kirkenes er i august i balanse i forhold til budsjett. Klinikken har imidlertid lavere 
inntekter enn budsjettert på 0,7 mill. knyttet til lavere antall dagopphold enn planlagt. 
Klinikken har også et negativt avvik på varekostnader på 0,3 mill. som er knyttet til innleie av 
leger. Negative avvik knyttet til inntekter og varekostnader utlignes av lavere lønnskostnader 
enn budsjetter på 0,5 mill. og lavere driftskostnader enn budsjettert på 0,3 mill. Hittil i år har 
klinikken et overforbruk på 15,3 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter enn 
budsjettert på 5,5 mill., samt høyere innleie og lønnskostnader enn budsjettert.  

Klinikk Prehospitale tjenester har et positivt budsjettavvik i august på 0,4 mill. Dette skyldes 
lønns- og personalkostnader. Hittil i år har klinikk Prehospitale tjenester et overforbruk på 
2,3 mill. Dette skyldes lønnskostnader og kjøp private ambulansetjenester. 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik 

denne mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

fjor

Administrasjonen +4 177 +37 493 +30 821

Pasientreiser -1 449 -180 -11 872

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 539 -4 439 -5 749

Klinikk Hammerfest -1 804 -14 511 -14 582

Klinikk Kirkenes +83 -15 304 -863

Klinikk Prehospital +388 -2 267 +2 409

Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 065 +1 481 +1 066

Sum +921 +2 272 +1 229
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Klinikk Service, Drift og Eiendom har et positivt budsjettavvik i august på 1,1 i mill. Dette 
skyldes i hovedsak ompostering av bilforsikringskostnader ut på avdelinger og reduserte 
matvarekostnader på kjøkken. Hittil i år har Service, Drift og Eiendom et positivt avvik på 1,5 
mill. Hovedårsak er reduserte matvarekostnader som pr august har 1 mill. i positivt avvik mot 
budsjett.  
 
Tabellen under viser avvik mot budsjett pr klinikk hittil i år fordelt på inntekter, kostnader og 
resultat.  
 

 
Kilde: Agresso pr måned hittil i år 

Tabellen nedenfor viser resultat pr måned og hittil i år pr klinikk.  

 
Kilde: Agresso 

Prognose 

 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Inntekter 

avvik hittil i 

år

Kostnader 

avvik hittil i 

år

Resultat 

avvik hittil i 

år

Administrasjonen -2 303 +35 619 +37 493

Pasientreiser -387 +1 655 -180

Klinikk Psykisk helsevern og rus +2 764 -5 665 -4 439

Klinikk Hammerfest +9 158 -21 865 -14 511

Klinikk Kirkenes -4 792 -10 595 -15 304

Klinikk Prehospital -11 -2 644 -2 267

Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 386 -970 +1 481

Sum +5 815 -4 464 +2 272

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik 

Januar

Avvik 

Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli

Avvik 

August

Avvik Hittil i 

år

Administrasjonen +4 252 +1 373 +6 652 +5 238 +4 562 +748 +10 492 +4 177 +37 493

Pasientreiser -428 -724 -1 820 +3 087 -372 +600 +924 -1 449 -180

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 229 +214 -1 898 -959 +972 +712 -712 -1 539 -4 439

Klinikk Hammerfest -559 -972 -445 -3 688 -2 883 -1 220 -2 940 -1 804 -14 511

Klinikk Kirkenes -1 438 -1 892 -1 179 -3 051 -3 142 -581 -4 103 +83 -15 304

Klinikk Prehospital -259 +1 152 -591 -811 -139 +81 -2 089 +388 -2 267

Klinikk Service, Drift og Eiendom +534 +1 265 -218 +356 -1 484 +544 -581 +1 065 +1 481

Sum +873 +417 +500 +171 -2 485 +883 +991 +921 +2 272

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr august 

2017

Administrasjonen +76,1 +37,3

Senter for Drift og Eiendom +1,0 +1,5

Klinikk Hammerfest -18,7 -14,5

Klinikk Kirkenes -22,0 -15,3

Klinikk Prehospitale tjenester -1,5 -2,3

Klinikk Psykisk helsevern og rus -4,9 -4,4

Prognose avvik fra budsjett +30,0 +2,3

Budsjettert resultat 2017 +30,0

Prognose netto resultat +30,0
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Prognosen opprettholdes som siste rapportering i virksomhetsrapport 6/7 2017. 
Totalprognosen er i henhold til budsjettert nettoresultat for 2017.  

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet pr august 2017. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 103/2016 Budsjett 2017-2024, 
styresak 33/2017 Investeringer og Bærekraftsanalyse 2017-2025 og styresak 56/2017 
Organisering av akuttilbudet i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus. Her redegjøres det for 
fremdriften i tiltaksarbeidet i den enkelte klinikk, samt hvilke justeringer som er gjort og 
planlegges gjennomført i løpet av året.  
 
Totalt for Finnmarkssykehuset er resultatet pr august bedre enn budsjettert. Årsprognosen 
for foretaket er estimert til 30 mill. Det vil si at Finnmarkssykehuset når resultatmålet for 
2017.  Tiltaksarbeidet i klinikkene pågår kontinuerlig, men resultatet pr august viser at det 
fremdeles gjenstår store uløste utfordringer for flere av klinikkene.  
 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 mill. i 2017. Dette for å sikre resultatet fra 
ordinær drift er i tråd med budsjett. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og 
risikojustert budsjett er satt til 29,3 mill.  
 

 

Det er realisert tiltak for 7,2 mill. pr august. Dette er 25 % av totalt risikojustert budsjett og 15 
% av totalt budsjett før risikojustering. Tiltaksplanene er oppdatert og ytterligere tiltak er 
utarbeidet for alle klinikkene som har hatt overforbruk i2017. Det rapporteres på oppdaterte 
tiltaksplaner fra neste virksomhetsrapport.  
 
I styremøtet i april 2017 ble reviderte tiltaksplaner for klinikk Hammerfest og Pasientreiser 
vedtatt. Det vises til styresak 33/2017 Investering og Bærekraftsanalyse for 2017-2025. I juni 
2017 ble ytterligere tiltak for klinikk Psykisk Helsevern og Rus vedtatt, jfr. styresak 56/2017 
Organisering av akuttilbud i klinikk Psykisk Helsevern og Rus.  
 
 
 

  

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2017

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 4 775          4 775          2 762          58 %

2 - Lav sannsynlighet 10 500        8 400          300             4 %

3 - Middels sannsynlighet 32 225        16 113        4 184          26 %

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2017 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 47 500        29 288        7 247          25 %
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Klinikkene:  

Klinikk Hammerfest:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 16 mill.  
Status pr august er at klinikk Hammerfest har et negativt budsjettavvik på 14,5 mill. En stor 
del av merforbruket er knyttet til innleie fra byrå grunnet vakante stillinger, samt overforbruk 
på overtidskostnader. I klinikkens tiltaksrapportering pr august 2017 er effekten av årets 
tiltaksplan 0,6 mill.  
 

 
 
Klinikken har innført startstiltak for å bøte på overforbruket pr. august. Disse tiltakene 
rapporteres fra neste virksomhetsrapport. Klinikken har i tillegg utarbeidet tiltak for videre 
driftstilpasning, som er drøftet med tillitsvalgte i klinikken i september. Hovedretningen på 
tiltakene er som følger:  
 

 Gjennomgang av bemanningsplaner 

 Løpende oppfølging av overtids- og innleiekostnader 

 
Klinikk Kirkenes:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill.  
Status pr august er at klinikk Kirkenes har et negativt budsjettavvik på 15,3 mill. Klinikken 
fikk i 2017 redusert rammen med 5 mill. for driftsåret 2017 med krav om gevinstrealisering i 
forhold til Nye Kirkenes Sykehus (NKS). Plan for gevinstrealisering ble utarbeidet vinteren 
2017. Innflytting i NKS har blitt utsatt og klinikken har derfor ikke hatt mulighet til å oppnå 
gevinstrealisering så langt i 2017. I forbindelse med planlegging og forberedelser – og 
utsettelser – av innflytting i nytt sykehus har klinikken tilpasset sin drift for å få gjennomført 
opplæring mv. Dette har medført lavere aktivitet enn planlagt. I tillegg har klinikken hittil i 
2017 hatt utfordringer med høyt sykefravær blant både lege- og pleiepersonell som har 
medført høyt overforbruk på innleie av leger og overtidskostnader.  
  

Tiltaksplan 2017

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2017. 

Tall i TNOK.

Klinikk Hammerfest 16 000

Reduksjon innleie og overtid 3 000

Reduksjon sykefravær 1 000

Reduksjon varekostnader 2 000

Reduksjon andre kostnader 500

Reduksjon gjennomsnittlig l iggetid 1 500

Korrekt pasientdokumentasjon og koding 1 000

Økt aktivitet uten kostnadsøkning 3 000

Øke operasjonsaktivitet 2 000

Optimalisere turnusplan Barn og Føde/gyn 500

Talegjenkjenning 1 500
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Klinikken har innført startstiltak for å bøte på overforbruket pr. august. Disse tiltakene 
rapporteres fra neste virksomhetsrapport. Klinikken har i tillegg utarbeidet tiltak for videre 
driftstilpasning, som er drøftet med tillitsvalgte i klinikken i september. Hovedretningen på 
tiltakene er som følger:  
  

 Økt aktivitet 

 Reduksjon i innleie fra firma 

 Reduksjon i overtidskostnader  
 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 14 mill.  
Status pr august er at klinikk Psykisk Helsevern og Rus har et negativt budsjettavvik på 4,4 
mill. I klinikkens tiltaksrapportering pr august 2017 er effekten av årets tiltaksplan 3,3 mill.  
 

 
 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus gikk inn i budsjettåret 2017 med en uløst budsjettutfordring 
på 21,1 mill. Tiltak som ble utarbeidet for 2016 ble videreført i klinikken ved inngangen av 
året. Klinikken har i løpet av våren 2017 revidert sin tiltaksplan og utarbeidet nye tiltak for å 
imøtekomme uløst budsjettutfordring. Tiltak for videre driftstilpasning er drøftet og under 
implementering. Tiltakene rapporteres fra neste virksomhetsrapport. Hovedretningen på 
tiltakene er som følger:  
 

 Endring i akutt tilbud med reduksjon av APAT (Ambulant Psykiatrisk Akutt Team) stillinger 
 Økt aktivitet 
 Økte inntekter 
 Reduksjon i gjestepasientkostnader 
 Økte gjestepasientinntekter 
 Reduksjon av sykefravær 

 

Klinikk Prehospital:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0,5 mill.  
Status pr august er at klinikk Prehospital har et negativt budsjettavvik på 2,3 mill. I klinikkens 
tiltaksrapportering pr august 2017 er effekten av årets tiltaksplan 0,3 mill.  
 

Tiltaksplan 2017/2018

Planlagt 

økonomisk 

effekt 

2017/2018. 

Tall i TNOK.

Klinikk Psykisk helsevern og rus 13 000

Øke poliklinisk aktivitet 2 000

Redusere gjestepasientkostnader 2 000

Øke gjestepasientinntekter 2 000

Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid 1 000

Gjennomgang støttepersonell og sekretærtjenesten 1 000

Reduksjon av stil l inger APAT 7 000

Reduksjon av driftskostnader APAT 500

Reduksjon/stenging i sommerferie av døgnenhet 500

Vakante stil l inger besettes -1 000

Etablering av beredskapsordningen for leger -2 000
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En stor del av merforbruket er knyttet til overtid grunnet sykefravær, samt lønnskostnader og 
andre driftskostnader grunnet nytt nødnett. Klinikken har ferdigstilt ny tiltaksplan og skal 
drøfte tiltaksplan i september. Hovedretningen på tiltakene er som følger:  
 

 Reduksjon av sykefravær 

 Reduksjon av overtidskostnader  

 Reduksjon av engangskostnader nytt nødnett  

 
Pasientreiser:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 13,3 mill.  
Status pr august er at Pasientreiser har et negativt budsjettavvik på 0,2 mill. I Pasientreiser 
tiltaksrapportering pr august 2017 er effekten av årets tiltaksplan 0 mill.  
 

 
 
Tiltakene for pasientreiser er i hovedsak knyttet til hvordan kliniske virksomhet bestiller 
transport og innkallingsrutiner. 
 
Til tross for at det ikke er effekt av tiltakene, har pasientreisekostnaden gått ned og er i 
balanse pr. august. Dette skylde en kombinasjon av etablering av Pasientreise ANS, bedre 
drosjeanbud og økt konkurranse med derav lavere priser knyttet til flyreiser. 

Tiltaksplan 2017

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2017. 

Tall i TNOK.

Klinikk Prehospital 500

Innkjøpsprosedyre 150

Disponering lærlinger 150

Overtid/vikarer 200

Tiltaksplan 2017

Planlagt 

økonomisk 

effekt 2017. 

Tall i TNOK.

Pasientreiser 10 000
Markedsføre egne behandlingstilbud 5 200
Rekvirering av transport 2 000
Innkallingsrutiner 2 000
Rutine utskriving i helg 150
Rutine ift pasienthotell 150
Rutine utskriving pasientreiser 500
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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 er likviditeten 211,4 mill. pr august, som er en økning i likviditet på 30,2 mill. fra 
forrige måned. 

Likviditetsprognose 
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Grafen over viser likviditetsprognosen for 2017 for Finnmarkssykehuset korrigert for faktiske 
inntekter og kostnader pr august. Budsjettet for året viste at Finnmarkssykehuset skulle ha 
startet å bruke av kassekreditten i løpet av mars måned. Faktisk forbruk viser at det pr mai 
har vært nødvendig å bruke av kassakreditten. Prognosen viser at totalt forbruk av 
kassekreditten mot utgangen av 2017 vil være opp mot 137 mill. Dermed vil 
kassekredittreserven være redusert til 163 mill. mot utgangen av 2017.  

 

Investeringer 

 

Det er i styresak 103/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 382,5 mill. for 2017. Det er 
overført 429 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2016 til 2017. Totalt 
investeringsbudsjett for 2017 er 811,40 mill.  
 
Finnmarkssykehuset har investert for 299 mill. pr august 2017. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 
234,1 mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirknes sykehus bokført til 889 
mill. Prognosen for nye Kirkenes er på 1,523 MRD, da er ikke døgnmulkt hensyntatt. Rammen 
for nye Kirkenes sykehus er satt til 1,485 MRD. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til 
døgnmulkt, men dersom denne innfris vil investeringsrammen overholdes ut fra dagens 
prognose.  
 
Alta Nærsykehus har en ramme på 395 mill. Påløpte kostnader pr. august er 55,6 mill. kr. 
 
Klinikk Prehospitale tjenester har anskaffet 2 ambulansebiler i 2017.  Klinikken har vært 
nøktern i anskaffelsen av nye biler i 2017, og har gjort omdisponeringer og allokering av 
ressurser, som har sikret optimal ressursutnyttelse og ivaretakelse av beredskap. En av 
utfordringene er de bygningsmessige fasilitetene på enkelte stasjoner. Det ble i 2016 innvilget 
investeringsmidler til anskaffelse av lokaler i Kjøllefjord på totalt 1,3 mill. Kostnaden til 
ferdigstillelse av bygget er høyere.  Ved å omdisponere ubrukte investeringsmidler på 0,5 mill. 
kr til ferdigstilling av ambulansestasjonen i Kjøllefjord. Klinikken klarer å opprettholde 
beredskap med den eksisterende bilparken, og har i plan for 2018 estimert innkjøp av 4 nye 
ambulanser innenfor neste års investeringsbudsjett.   

 

Bygge- og utviklingsprosjekter 
For rapportering på bygge- og utviklingsprosjekter vises det til styresak for tertialrapport 
bygge- og utviklingsprosjekter.  

 

 

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           1 052             -                 -                 1 052             22 401           21 349           5 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 36 072          157 036         12 872           160 000 48 943           317 036         304 164         4 %

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

Kirkenes nye sykehus 655 190        -                 163 852         234 083         200 000         -                 889 273         363 852         129 769         64 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 18 924          -                 11 861           16 758           -1 700            35 682           10 161           -6 597            141 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 33 397          -                 48 166           27 268           22 500           1 700             60 665           72 366           45 098           39 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                -                 -14 428         7 010             5 000             -                 7 010             -14 428         -21 438         -74 %

Til styrets disp (sum) 743 583        -                 428 888         299 043         382 500         -                 1 042 626     811 388         512 345         37 %
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 
 

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

Brutto månedsverk viser 102 mer i august enn plantall og 23 færre månedsverk enn samme 
måned i fjor.  

Månedsverk pr klinikk   

 
Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. 

Samtlige klinikker utenom administrasjonen og klinikk psykisk helsevern og rus har en 
økning i månedsverk i august 2017 sammenlignet med samme måned i 2016. Økningen 
skyldes i hovedsak økning i variable månedsverk knyttet til overtid. Alle klinikker utenom 
psykisk helsevern og rus ligger over plantall i august 2017 og alle klinikker utenom 
administrasjonen og psykisk helsevern og rus ligger over gjennomsnitt pr august mnd. i fjor.  

Klinikk Jun Jul Aug Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Hittil i år
Gj.sn. hittil 

i år 2016

Adm. 106 100 101 104 104 103        104       106       106        100       101         828            841               

Plantall Adm. 90 90 90          90         90         90          91          91           722            

Hammerfest 506      537     525     497       512       525        518       504       514        542       529         4 141         4 115            

Plantall Hammerfest 492 492 492        490       491       491        494       494         3 936         

Kirkenes 336      361     352     344       349       351        350       348       356        379       367         2 844         2 703            

Plantall Kirkenes 341 340 340        321       339       339        341       341         2 702         

PHR 304      312     309     307       306       312        304       312       311        315       306         2 473         2 479            

Plantall PHR 319 318 319        317       318       318        320       320         2 549         

Prehospital 242      267     260     235       238       234        342       246       253        266       263         2 077         2 007            

Plantall Prehospital 234 234 234        234       234       234        236       236         1 875         

SDE 133      136     140     128       130       127        129       131       134        141       143         1 063         1 045            

Plantall SDE 125 125 125        124       125       125        126       126         1 001         

2016 2017
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Årsverksanalyse 

 
Kilde: VA og Agresso 

 

Finnmarkssykehuset har et overforbruk på 20 månedsverk etter korreksjon for refusjoner og 
innleie. Overforbruket skyldes overtid og vikarer. 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 19,43 % i august, som er en økning fra juli, og noe lavere enn samme 
periode i fjor. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene.  
 
Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes 
det ikke helt korrekt data på dette. Status pr. august i forhold til det som er registrert er at det 
er 1 ansatt som har registrert uønsket deltid og 9 ansatte har registrert at deltiden er ønsket.  
 

Plantall Finnmarkssykehuset 1 608             

Brutto månedsverk 1 665             

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -63                 

Innleie fra byrå 26                   

Netto månedsverk 1 628             

Differanse 20                   
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Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for august er på 
17,23 % og er noe lavere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i 
Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt 18-19 %.  

Sykefravær 
 

 
Kilde: VA 

Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis, juli rapporteres i rapporten for august. 
Sykefraværet var 9,4 % i juli 2017. Det er en økning på 1,6 % sammenlignet med juli i fjor. 
Hittil i år er sykefraværet på 9 %, mot 8,4 % pr juli 2016.  
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 

 
Kilde: GAT 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der 
klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å 
søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det er enda forbedringspotensial på dette 
området. 
 
Vi ser en nedgang i antall brudd totalt sett i august i forhold til 2016. Det er noe økning i 
klinikk Psykisk helsevern og rus, klinikk prehospital og Service, drift og eiendom. 
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for august 2016 og 2017. Rapporter på 
klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp 
med samme brudd på alle enheter.  
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Kilde: GAT 

Den største bruddårsaken i august var «annet» (357), etterfulgt av «akutt mangel på 
nødvendig kompetanse» (274), «akutt sykdom» (138) og «akutt aktivitetsforandring» (75). 
Samlet sett utgjør akutte hendelser flertallet av antall AML-brudd. 
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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 2016 fastsatt 
til 42 163 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). 

DRG -vekt kalles også kostnads vekt. 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. 

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


