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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr oktober 2017. Det økonomiske resultatet 
viser et overskudd på 21,2 mill., som er 3,8 mill. kr. under budsjett hittil i år. For oktober 
måned er resultatavviket -5,1 mill. kr. 

Finnmarkssykehuset har høyere totale driftskostnader enn budsjettert, samtidig som 
inntektene er lavere enn budsjettert pr. oktober.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 54 dager i oktober, som er under kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 1,9 % i oktober.  

Det er feil i oppdatering av langtidsfraværet og Helse Nord jobber med å få dette på plass. 
Sykefraværet kan derfor ikke rapporters i virksomhetsrapporten for oktober.  

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er 6,05 % høyere enn aktivitetsveksten i 
somatikken pr oktober. Måltallet er 2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en økning i 
aktiviteten som på 9,6 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken har hatt 
en økning på 4,4 % i samme periode.   

 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) oktober 54 -7 -20

Fristbrudd oktober 1,9 % -0,7 p.p. -0,7 p.p.

Aktivitet - somatikk Resultat pr oktober  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 66 551                             +2 232                  -1 042                      

Aktivitet - PHR Resultat pr oktober  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 52 269                             +2 308                  +239                         

Aktivitetsvekst PHR oktober 2017  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent 6,05 % 0,00 % 0,00 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

oktober 2017 -2,6 -5,1

Hittil  i  år 21,2 -3,8

Tiltak  2017 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 47 500 29 288 13 973

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

oktober 2017 TNOK 300 000 256 118

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 81,3 % 18,7 %

Sykefravær september 2017 Snitt hiå snitt hif

Prosent 0,00 % 8,76 % 8,19 %
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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 54 dager i oktober. Måltallet er 60 
dager. 
 

 

I somatisk virksomhet har ventetiden vært 55 dager i oktober. Dette er 25 dager mindre enn 
samme periode året før og 5 dager bedre enn måltallet på 60 dager. 

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

2017 60 59 57 56 56 54 51 58 62 55 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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Ventetiden for voksen psykiatri var 47 dager i oktober og 41 dager innen rus. Dette er 
henholdsvis 4 og 3 dager kortere enn samme tid året før, og er også under måltallet på 60 
dager. 
 

 

 

For barn var ventetiden i oktober 57 dager. Dette er 14 dager lengere ventetid enn samme 
periode året før, og 7 dager over måltallet på 50 dager ventetid. 

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

Voksne 2017 55 45 38 40 45 36 42 51 45 47 0 0

Rus 2017 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 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 55 57 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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 Kilde: VA 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest hadde ventetid på 56 dager og ligger under måltallet på 60 dager i 
oktober.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes hadde ventetid på 53 dager og ligger under måltallet på 60 dager i oktober.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern voksne og rus har ventetider på henholdsvis 47 og 41 dager og ligger 
innenfor måltallet på 60 dager i oktober. For psykisk helsevern barn er ventetiden 57 dager 
og ligger over måltall på 50 dager. Dette følges opp slik at målet om gjennomsnittlig ventetid 
på 50 dager nås.  

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. 

Finnmarkssykehuset totalt 
Andel avviklede fristbrudd er 1,9 % i oktober, og ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 %. 
 

2016

Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Snitt 

66 60 58 56 55 56 53 51 58 61 54 56

68 62 61 58 54 56 56 50 58 62 56 57

65 57 57 56 58 56 50 51 56 63 53 56

55 55 45 38 40 45 36 42 51 45 47 44

49 43 49 39 42 69 61 71 64 55 57 55

51 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 44

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

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

66 59 58 55 56 59 56 50 67 67 59

2017

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
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Kilde: VA 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har 14 fristbrudd i oktober. Fristbruddene i oktober fordeler seg mellom 
de fleste fagområder, der 2 forklares med kapasitetsproblemer grunnet sykdom og annet 
fravær, 8 pasienter er kalt inn etter frist, 1 er feilregistrert, 3 pasienter ønsker ikke tilbud via 
HELFO og får fristbrudd av denne årsak. 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 2 fristbrudd i oktober og er tilnærmet 0 % i fristbrudd.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har 13 avviklede fristbrudd i oktober. Klinikken har hatt en 
positiv utvikling i høst i forhold til rekruttering og har fått ansatt flere av de vakante 
stillingene. Både andel avviklede og ventende fristbrudd viser en positiv trend sammenlignet 
med tidligere år og hittil i 2017. Klinikken kan vise til en nedgang på 8,4 % hva angår andel 
avviklede fristbrudd siden september. Ingen av de 13 henvisningene ble overført til HELFO. 
Alle fikk tilbud i Finnmarkssykehuset.  

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 % 2,6 % 1,9 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2017 0,1 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 0,8 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2017 1,3 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

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

okt.17

Gj.snitt 

hittil i år

Klinikk Hammerfest 2,7 % 0,9 %

Klinikk Kirkenes 0,0 % 0,0 %

Somatikken 1,8 % 0,5 %

Andel korridorpasienter somatikk
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Klinikk Hammerfest hadde 59 korridorpasienter i oktober. Det var ingen korridorpasienter i 
klinikk Kirkenes. 

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 oktober.  

 
Kilde: DIPS 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har epikrisetid på 86 % innen 7 dager i oktober. Klinikken fortsetter 
arbeidet med å nå måltallet og er i gang med prosjekter i forhold til samme dagsepikrise og 
talegjenkjenning. 

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har epikrisetid på 79 % innen 7 dager i oktober. Epikrisetiden i klinikken er 
svært lav i oktober. Det skyldes fravær blant ansatte som håndterer epikrisene. Klinikken 
jobber med at epikrisetiden skal bedres neste måned.  

Psykisk Helsevern og rus 

Klinikk psykisk helsevern og rus har epikrisetid på 58 % i oktober. Klinikken jobber med 
tiltak for å bedre epikrisetiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Måned Snitt pr okt Snitt 2016 okt Snitt pr okt

Finnmarkssykehuset 80 % 80 % 81 % 83 %

Klinikk Hammerfest 76 % 76 % 86 % 79 %

Klinikk Kirkenes 91 % 91 % 79 % 90 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 69 % 58 % 71 %

Måltall 100 % 100 % 100 % 100 %

2016 2017
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Legemiddelsamstemming 
Målet for Finnmarkssykehuset på legemiddelsamstemming er at mer enn 80 % av pasientene 
skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Under vises en tabell med oversikt over 
samstemming. Dette er samstemminger som er dokumentert. Det kan være at det er gjort 
flere samstemminger som ikke er dokumenterte. Det er i oktober gjort målinger i perioden 
09.10-23.10.  

 
Kilde: Tall innrapportert manuelt fra farmasøyt 

Tabellen viser at Finnmarkssykehuset ikke når målet på 80 % på andel dokumenter samstemt 
inn, mens på andel dokumenter samstemt ut oppnår man måltallet på kirurgi i Kirkenes, 
medisin i Hammerfest og ortopedi i Hammerfest.  

Pakkeforløp kreft 
Det har tidligere vært rapportert feile tall på pakkeforløp kreft. Dette er nå rettet opp og 
riktige tall foreligger i denne virksomhetsrapporten.  

Innenfor det siste året fra oktober 2016 til oktober 2017 er andel nye kreftpasienter som 
inngår i et pakkeforløp for kreft 87 %. Nasjonale tall for dette tidsintervallet er 76 %, mens 
det nasjonale kravet er på 70 %. Denne høye inkluderingen viser at ordningen med 
pakkeforløp omfatter de aller fleste nye krefttilfeller som meldes i Finnmarkssykehusets 
nedslagsområde.   

Det er også et krav om at 70 % av pasienter som henvises gjennom pakkeforløpsordningen 
skal ha behandlingsoppstart innen den normerte angitte forløpstiden, også benevnt som OF4 
oppnåelse. Finnmarkssykehuset har erfart at uthenting av statistikk på dette feltet har vært 
beheftet med oppstarts vansker og brukerutfordringer.   

Nytt datauttrekk med korrigerte tall for OF4 oppnåelse viser følgende:   

2015: 63 %.  
2016: 61 %.  

For det siste året oktober 2016 til oktober 2017 er andel fullførte pakkeforløp innen normert 
forløpstid på 60 %.   

Finnmarkssykehuset har fortsatt svake tall innen prostatakreft, med OF4 på 30 %. Det pågår 
et regionalt arbeid for å se på forbedringsmuligheter for behandling av pasienter med denne 
kreftformen.  

Antibiotikabruk 
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. Nedenfor presenteres status 3. kvartal 

Antall 

kurver/pasienter 

sjekket

Antall 

dokumenter 

samsten INN

Antall 

dokumenter 

samstemt UT

Andel 

dokumenter 

samstemt INN (%)

Andel 

dokumenter 

samstemt UT (%)

Medisin Kirkenes 22 3 16 14 % 73 %

Kirurgi Kirkenes 7 0 6 0 % 86 %

Medisin Hammerfest 20 14 19 70 % 95 %

Kirurgi Hammerfest 12 4 3 33 % 25 %

Ortopedi Hammerfest 5 1 5 20 % 100 %
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2017. Her vises andel pasienter som får antibiotika ved prevalensregistreringen (NOIS-PIAH) 
Antibiotikabruken fra siste NOIS-PIAH måling er beskrevet ved to grafer:  

 

 

 

 

 

 

a) Fordeling mellom foretrukket og bredspektret antibiotika: 

 

 

Kurven er ufullstendig for Hammerfest som ikke har levert tall for 2016-3 og 2017-1. Kurvene 
synes å vise en overgang fra bruk av bredspektret antibiotika til smalspektrede foretrukne 
typer antibiotika. Denne tendensen er særlig tydelig i Kirkenes.  

 

b) Andel pasienter som får antibiotika på dagen for prevalensregistrering.  
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Kurven er ufullstendig for Hammerfest som ikke har levert tall for 2016-3 og 2017-1.  

Tallene viser at andelen av pasienter i Kirkenes som får antibiotika i all vesentlighet ligger 
under landsgjennomsnitt, mens andelen pasienter i Hammerfest stort sett ligger på 
landsgjennomsnitt.  
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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 66 551 +2 232 -1 042

Totalt antall opphold somatikk 13 299 -93 -1 057

Herav:

Dagopphold poliklinikk 2 467 +70 -529

Dagopphold innlagte 1 448 +117 -205

Heldøgnsopphold innlagte 9 384 -280 -323

Polikliniske konsultasjoner 53 252 +2 325 +15

DRG poeng totalt 11 345 +114 +102

Herav:

DRG poeng dag/døgn 9 264 -42 -97

DRG poeng poliklinikk 2 033 +108 +151

Alle kontakter 40 352 +1 807 +1 076

Totalt antall opphold somatikk 8 554 +334 -415

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 645 +196 +56

Dagopphold innlagte 997 +242 -62

Heldøgnsopphold innlagte 5 912 -104 -409

Polikliniske konsultasjoner 31 798 +1 473 +1 491

DRG poeng totalt 7 222 +341 +416

Herav:

DRG poeng dag/døgn 5 941 +248 +293

DRG poeng poliklinikk 1 252 +65 +95

Alle kontakter 26 199 +425 -2 118

Totalt antall opphold somatikk 4 745 -427 -642

Herav:

Dagopphold poliklinikk 822 -126 -585

Dagopphold innlagte 451 -125 -143

Heldøgnsopphold innlagte 3 472 -176 +86

Polikliniske konsultasjoner 21 454 +852 -1 476

DRG poeng totalt 4 124 -227 -315

Herav:

DRG poeng dag/døgn 3 323 -290 -390

DRG poeng poliklinikk 780 +43 +56
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Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt  
Aktiviteten pr oktober viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med samme 
periode i fjor, men under plantall. DRG-poeng er foran fjoråret og plantall pr oktober 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 i oktober høyere antall pasientkontakter totalt enn samme periode i 
2016, men ligger under plantall både i oktober og hittil i år. Klinikken har en økning i antall 
polikliniske konsultasjoner sammenlignet med 2016. Antall heldøgn- og dagopphold innlagte 
er lavere sammenlignet med 2016. Antall dagopphold innlagte er også under plantall mens 
antall heldøgnsopphold er over plantall. Antall dagopphold dagkirurgi er i oktober høyere enn 
samme periode i 2016. 

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 indeks spesielt på heldøgnsopphold 
sammenlignet med 2016 som gir utslag i lavere DRG poeng enn plan. 

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 oktober litt under plantall, men over samme periode i 
fjor. Prognosen for 2017 gir DRG produksjon for døgn, dag og poliklinikk totalt som er opp 
mot 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 totalt tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at 
effektiviteten i oktober 2017 er 0,10 poeng lavere enn samme periode i fjor. Kirkenes ligger 
0,60 poeng lavere i oktober 2017 sammenlignet med samme periode i fjor, mens Hammerfest 
ligger 0,20 poeng bedre enn samme periode i fjor. I oktober er det totalt produsert 2,39 poeng 
pr månedsverk. Kirkenes har produsert 2,05 poeng og Hammerfest har produsert 2,60 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. oktober høyere aktivitet enn fjoråret og plantall. Antall utskrevne 
pasienter og antall liggedøgn er lavere enn samme periode forrige år, og under plantall både i 
oktober og hittil i år. Antall polikliniske konsultasjoner var i oktober høyere enn plantall og 
høyere enn samme periode i 2016. Hittil i år er også antall konsultasjoner høyere enn i 2016 
og høyere enn plantall. 

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien har pr. oktober høyere aktivitet enn fjoråret, men lavere enn 
plantall. Antall utskrevne pasienter og liggedøgn er høyere i oktober enn samme periode i 
2016. Hittil i år er utskrevne pasienter på samme nivå som 2016 mens antall liggedøgn er noe 
lavere enn i 2016. Antall polikliniske konsultasjoner var i oktober lavere enn plantall og noe 
lavere enn samme periode i 2016, men hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner økt 
sammenlignet med 2016. 

Rus: 

Rus har pr. oktober lavere aktivitet enn både fjoråret og plantall. Antall utskrivninger ved 
Finnmarksklinikken var under plantall i oktober og ligger under plantall hittil i år. Antall 
liggedøgn var også lavere enn samme periode i 2016 og er lavere enn plantall. Antall 
polikliniske konsultasjoner innenfor Rus var noe lavere enn plantall i oktober, men ligger 
høyere enn samme periode i 2016 og høyere hittil i år sammenlignet med 2016. En feil i 
rapporteringen har medført at noen polikliniske konsultasjoner som tilhører voksenpsykiatri 
er rapporter under rus tidligere i år. Dette er nå rettet opp også for tidligere måneder. 

  

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 514 -33 -28

Antall l iggedøgn PHV 7 660 -295 -398

Antall dagopphold PHV 19 +0 +19

Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 17 963 +1 891 +2 444

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 50 +0 -6

Antall l iggedøgn BUP 1 887 -211 +226

Antall dagopphold BUP 0 +0 +0

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 10 742 +943 -1 462

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 73 -13 -18

Antall l iggedøgn Rusomsorg 2 837 -334 -332

Antall dagopphold Rusomsorg 0 +0 +0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 901 +8 -206
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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.  
 
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. I oktober ligger antall døgn lavere i 2017 enn 
oktober 2016. 
 

 
Kilde: DIPS 

Tall på utskrivningsklare pasienter 2017 viser at det er lavere antall pasienter sammenlignet 
med samme periode i 2016. 

 
Kilde: DIPS 
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Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter pr oktober 2016 og 
2017 pr kommune. Hammerfest, Alta og Sør-Varanger kommune er de som har hatt flest 
utskrivningsklare døgn pr september 2017. Tallene viser et lavere antall pasienter, og en 
nedgang i antall døgn pr. pasient. 

 

 

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn pr okt 2016

Utskrivningsklare 

døgn pr okt 2017

VARDØ KOMMUNE 14 7

VADSØ KOMMUNE 29 7

HAMMERFEST KOMMUNE 451 274

KAUTOKEINO KOMMUNE 38 11

ALTA KOMMUNE 771 894

LOPPA KOMMUNE 9 13

HASVIK KOMMUNE 6 10

KVALSUND KOMMUNE 15 31

MÅSØY KOMMUNE 23 19

NORDKAPP KOMMUNE 29 18

PORSANGER KOMMUNE 93 27

KARASJOK KOMMUNE 122 101

LEBESBY KOMMUNE 61 28

GAMVIK KOMMUNE 10 4

BERLEVÅG KOMMUNE 11 3

TANA KOMMUNE 25 3

NESSEBY KOMMUNE 7 1

BÅTSFJORD KOMMUNE 19 16

SØR-VARANGER KOMMUNE 273 303

Totalsum 2 006 1 770
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Kilde: DIPS 

Kommune

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr okt 

2016

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr okt 

2017

VARDØ KOMMUNE 48 49

VADSØ KOMMUNE 91 92

HAMMERFEST KOMMUNE 96 87

KAUTOKEINO KOMMUNE 26 24

ALTA KOMMUNE 160 175

LOPPA KOMMUNE 15 11

HASVIK KOMMUNE 14 8

KVALSUND KOMMUNE 13 24

MÅSØY KOMMUNE 21 16

NORDKAPP KOMMUNE 41 38

PORSANGER KOMMUNE 40 35

KARASJOK KOMMUNE 45 35

LEBESBY KOMMUNE 33 35

GAMVIK KOMMUNE 16 16

BERLEVÅG KOMMUNE 27 18

TANA KOMMUNE 65 59

NESSEBY KOMMUNE 18 19

BÅTSFJORD KOMMUNE 33 21

SØR-VARANGER KOMMUNE 246 246

Totalsum 1 048 1 008
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på -5,1 mill. kr. i oktober. Inntektene er 3,6 mill. kr. 
under budsjett. Driftskostnader eks. finans er 3,3 mill. høyere enn budsjett i oktober, noe som 
i hovedsak skyldes høye gjestepasientkostnader både innenfor somatikk og psykisk helsevern 
og rus. Det er satt i gang arbeid med tiltak for å få ned gjestepasientkostnadene i 
Finnmarkssykehuset. Det er noe usikkert rundt estimat på gjestepasientkostnader på rus, i 
oktober der man venter tilbakemelding på om hele kostnaden kan tilskrives pasienter fra 
Finnmark.  Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på 6,9 mill., mens 
finansresultatet viser et positivt avvik på 1,8 mill. i oktober.  
 
Hittil i år har Finnmarkssykehuset et resultatavvik på -3,8 mill. kr. Inntektene er 2 mill. under 
budsjett. Årsaken er lavere ISF inntekter enn budsjettert grunnet lavere aktivitet i klinikk 
Kirkenes. Driftskostnader eks. finans er 19,2 mill. kr. høyere enn budsjettert. Overforbruket 
pr. oktober skyldes i hovedsak høyere kostnader enn budsjettert på gjestepasienter, 
varekostnader, innleie fra byrå og lønnskostnader. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt 
avvik på 21,2 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 17,5 mill. i oktober.  
Det positive avviket på finansresultatet skyldes lavere rentekostnader enn budsjettert på Nye 
Kirkenes sykehus. 
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 132,9 132,9 +0,0 1 233,5 1 233,5 +0,0

ISF inntekter 29,0 33,8 -4,8 297,0 307,0 -10,0

Gjestepas ientinntekter 0,6 0,5 +0,2 6,6 4,5 +2,0

Øvrige dri fts inntekter 13,4 12,3 +1,0 121,9 116,0 +5,9

Sum driftsinntekter 175,9 179,5 -3,6 1 659,1 1 661,1 -2,0

Kjøp av helsetjenester 18,9 10,7 -8,2 131,2 107,7 -23,4

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 11,1 10,1 -1,0 122,2 107,4 -14,8

Innleid arbeidskraft 2,6 0,7 -1,9 31,4 7,3 -24,0

Lønnskostnader 100,1 100,3 +0,3 963,6 946,1 -17,5

Avskrivninger og nedskrivninger 3,6 8,6 +5,0 58,2 83,0 +24,8

Andre dri ftskostnader 42,1 44,8 +2,6 332,2 368,0 +35,7

Sum driftskostnader 178,4 175,2 -3,3 1 638,7 1 619,5 -19,2

Driftsresultat -2,5 4,4 -6,9 20,4 41,7 -21,2

Finansresultat 0,0 -1,9 +1,8 0,8 -16,7 +17,5

Ordinært resultat -2,6 2,5 -5,1 21,2 25,0 -3,8

oktober Hittil i år
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Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso 

Driftsinntektene for oktober er 3,6 mill.kr. under budsjett. Det skyldes i hovedsak lavere ISF 
inntekter enn budsjettert på 4,8 mill.kr både i somatikken og psykisk helsevern og rus. 
Omlegging av finansieringssystemet innen psykisk helsevern og rus på poliklinikk har gitt et 
inntektstap for klinikken. Klinikken fikk økt basisramme for budsjett 2017, da man forventet å 
få et inntektstap grunnet omleggingen. Nærmere analyser viser at til tross for økt 
basisramme, så får klinikken et tap på dette. For å bøte på underfinansieringen har 
Helsedirektoratet lagt frem forslag om å øke vektene innenfor voksne med 3 % og barn- og 
ungdom med 15 % for 2017. Dette vil komme som en korrigering av inntekter så snart 
Helsedirektoratet har dette klart. Hittil i år er driftsinntektene 2 mill. kr. lavere enn 
budsjettert. I hovedsak skyldes dette lavere ISF og polikliniske inntekter enn budsjettert. 

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 132,9 132,9 +0,0 1 233,5 1 233,5 +0,0

Kval i tetsbasert finans iering 0,5 0,5 -0,0 4,9 4,9 +0,0

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 27,9 32,7 -4,8 281,7 290,8 -9,1

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

Samlet ordinær ISF-inntekt 27,9 32,7 -4,8 281,7 290,8 -9,1

ISF av legemidler utenfor sykehus 1,1 1,1 -0,0 15,3 16,2 -0,9

Gjestepas ientinntekter 0,6 0,5 +0,2 6,6 4,5 +2,0

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,6 1,6 -0,0 11,9 15,0 -3,1

Utskrivningsklare pas ienter 0,6 0,2 +0,3 7,7 2,1 +5,7

Inntekter "raskere ti lbake" 0,2 0,3 -0,1 2,9 3,2 -0,3

Andre øremerkede ti l skudd 1,4 1,4 +0,0 14,4 13,9 +0,5

Andre dri fts inntekter 9,2 8,4 +0,8 80,0 77,0 +3,0

Sum driftsinntekter 175,9 179,5 -3,6 1 659,1 1 661,1 -2,0

Hittil i åroktober

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 15,8 8,3 -7,5 100,2 84,1 -16,1

Kjøp av private helsetjenester 3,1 2,4 -0,7 31,0 23,6 -7,3

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 11,1 10,1 -1,0 122,2 107,4 -14,8

Innleid arbeidskraft 2,6 0,7 -1,9 31,4 7,3 -24,0

Lønn ti l  fast ansatte 81,5 82,8 +1,3 777,9 783,0 +5,1

Overtid og ekstrahjelp 7,7 4,3 -3,4 78,0 37,7 -40,4

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 14,0 14,0 -0,0 140,4 140,5 +0,1

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -5,8 -2,4 +3,4 -51,3 -24,4 +26,9

Annen lønnskostnad 2,6 1,6 -1,0 18,5 9,3 -9,2

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 88,6 87,0 -1,6 854,6 812,9 -41,7

Avskrivninger 3,6 8,6 +5,0 41,4 83,0 +41,6

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

Andre dri ftskostnader 42,1 44,8 +2,6 332,2 368,0 +35,7

Sum driftskostnader eks. finansresultat 178,4 175,2 -3,3 1 638,7 1 619,5 -19,2

Finans inntekter 0,0 0,1 -0,0 1,3 0,8 +0,5

Finanskostnader 0,1 1,9 +1,9 0,5 17,5 +17,0

Finansresultat 0,0 -1,9 +1,8 0,8 -16,7 +17,5

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 178,4 173,3 -1,4 1639,5 1602,8 -1,7

oktober Hittil i år
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Sum driftskostnader eks. finansresultat viser i oktober et negativt avvik mot budsjett på 3,3 
mill.kr. Det er i hovedsak høyere kostnader på gjestepasienter som gir dette negative avviket. 
Finnmarkssykehuset jobber med tiltak for å få ned gjestepasientkostnadene. Finansresultatet 
i oktober viser et positivt avvik på 1,8 mill. Sum driftskostnader inklusiv finansresultat er 1,4 
mill. under budsjett i oktober.  

Sum driftskostnader eks. finansresultat hittil i år viser er negativt avvik mot budsjett på 19,2 
mill. Av dette avviket står kjøp av offentlige og private helsetjenester for 23,4 mill. kr. 
deriblant gjestepasientkostnader. Varekostnadene viser et negativt avvik på 14,8 mill. kr. og 
lønnskostnader inklusiv innleie fra byrå står for 41,7 mill. kr. Avskrivninger er lavere enn 
budsjettert med 24,9 mill. kr. grunnet forsinkelsen av Nye Kirkenes Sykehus, mens andre 
driftskostnader også er lavere enn budsjettert med 35,7 mill. kr. Finansresultatet viser et 
positivt avvik på 17,5 mill. hittil i år og er dermed med på å redusere overforbruket på andre 
driftskostnader, slik at sum driftskostnader inklusiv finansresultat viser et negativt avvik på 
1,7 mill. 

Resultat for Klinikkene 

 
Kilde: Agresso 

Stab med felleskostnader (som avskrivninger, renter, gjestepasienter) har et positivt 
budsjettavvik i oktober på 1,9 mill. og hittil i år 41 mill. Årsaken til dette er lavere rente og 
avskrivningskostnader grunnet forsinkelsen av Nye Kirkenes sykehus. 

Pasientreiser har et overforbruk i oktober måned på 1,8 mill. Dette skyldes lavere inntekter 
og syketransport. Hittil i år har Pasientreiser et overforbruk på 3,5 mill. Dette skyldes lavere 
inntekter og høyere kostnader på drosje og eget transportmiddel enn budsjettert. 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i oktober på 2,2 mill. som i hovedsak 
skyldes lavere pasientrelaterte inntekter enn budsjettert på 1,7 mill. Avviket skyldes delvis 
lavere aktivitet enn planlagt samt inntektsjustering av tidligere inntekstberegninger. Ny 
finansieringsordning for poliklinikk har også vist seg å gi lavere refusjoner enn beregnet. 
Informasjon fra Helse Nord tilsier at HOD vil øke vektene i ISF ordningen med etterberegning 
av aktivitet i 2017. Dette vil forbedre resultat i klinikken noe. Klinikken har i tillegg et negativt 
avvik på varekostnader på 1,0 mill. som i hovedsak knytter seg til innleie av 
leger/helsepersonell samt overforbruk på reisekostnader på 0,4 mill. Klinikken har imidlertid 
et positivt avvik på lønnskostnader i oktober på 0,7 mill. Hittil i år har klinikken et 
overforbruk på 6,2 mill. Hovedårsaken er lavere inntekter, høyere kostnader enn budsjettert 
på fristbrudd pasienter og innleie fra byrå, samt utfordringen på art 5990.  

  

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik 

denne mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +1 962 +41 137 +35 567

Pasientreiser -1 812 -3 507 -10 773

Klinikk Psykisk helsevern og rus -2 237 -8 437 -7 921

Klinikk Hammerfest +707 -13 068 -17 256

Klinikk Kirkenes -3 006 -18 739 -4 522

Klinikk Prehospital +36 -2 448 +2 920

Klinikk Service, Drift og Eiendom -725 +1 284 +4 736

Sum -5 076 -3 778 +2 752
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Klinikk Hammerfest har et underforbruk i oktober på 0,7 mill. Avviket skyldes i hovedsak at 
ISF-inntekter, laboratorieinntekter og refusjon fra Rikstrygdeverket er høyere enn 
budsjettert. Avviket hittil i år på 13 mill. skyldes innleie av leger fra byrå og variable 
lønnskostnader.  

Klinikk Kirkenes har i oktober et negativt avvik på 3,0 mill. som i hovedsak skyldes lavere 
aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert på 1,9 mill. I tillegg har klinikken et overforbruk på 
varekostnader på 1,8 mill. hvor innleie av leger og sykepleiere fra firma utgjør 1,2 mill. 
Negativt avvik innleie utlignes delvis av lavere lønnskostnader enn budsjettert på 0,8 mill. 
Hittil i år har klinikken et overforbruk på 15,7 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter 
enn budsjettert og høyere kostnader på innleie fra byrå enn budsjettert.  

Klinikk Prehospitale tjenester er i balanse i oktober måned. Hittil i år har klinikk Prehospitale 
tjenester et overforbruk på 2,4 mill. Dette skyldes lønnskostnader og kjøp private 
ambulansetjenester. 

Service, drift og eiendom viser et negativt resultat i oktober på 0,72 mill. over budsjett. 
Hovedårsak er utfordringen er høyere kostnader enn budsjettert på behandlingshjelpemidler 
som står for 0,5 mill. av avviket. Resterende avvik på 0,2 mill. er knyttet til overtid på 
lønnskostnader, og reduserte leieinntekter på bolig Hammerfest og Kirkenes. Hittil i år har 
Service, drift og eiendom et positivt avvik mot budsjett med 1,3 mill. Avviket skyldes i 
hovedsak lavere kostnader enn budsjettert på strøm og vedlikehold.   

 
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 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Inntekter 

avvik hittil i 

år

Kostnader 

avvik hittil i 

år

Resultat 

avvik hittil i 

år

Stab med felleskostnader -3 226 +44 363 +41 137

Pasientreiser -1 162 -2 345 -3 507

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 068 -7 369 -8 437

Klinikk Hammerfest +10 287 -23 355 -13 068

Klinikk Kirkenes -7 999 -10 740 -18 739

Klinikk Prehospital -1 -2 447 -2 448

Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 128 +157 +1 284

Sum -2 041 -1 736 -3 778

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik 

Januar

Avvik 

Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli

Avvik 

August

Avvik 

September

Avvik 

Oktober

Avvik Hittil i 

år

Stab med felleskostnader +4 252 +1 373 +6 652 +5 238 +4 562 +748 +10 492 +4 177 +1 683 +1 962 +41 137

Pasientreiser -428 -724 -1 820 +3 087 -372 +600 +924 -1 449 -1 515 -1 812 -3 507

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 229 +214 -1 898 -959 +972 +712 -712 -1 539 -1 761 -2 237 -8 437

Klinikk Hammerfest -559 -972 -445 -3 688 -2 883 -1 220 -2 940 -1 804 +737 +707 -13 068

Klinikk Kirkenes -1 438 -1 892 -1 179 -3 051 -3 142 -581 -4 103 +83 -429 -3 006 -18 739

Klinikk Prehospital -259 +1 152 -591 -811 -139 +81 -2 089 +388 -217 +36 -2 448

Klinikk Service, Drift og Eiendom +534 +1 265 -218 +356 -1 484 +544 -581 +1 065 +528 -725 +1 284

Sum +873 +417 +500 +171 -2 485 +883 +991 +921 -974 -5 076 -3 777
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Prognose 

 
Prognosen opprettholdes som siste rapportering i virksomhetsrapport 9 – 2017, selv om 
Finnmarkssykehuset pr. oktober har et overforbruk på 3,8 MNOK. Det forventes at de siste to 
månedene vil gi positive avvik bedre enn budsjett, da det er budsjettert med avskrivninger- og 
rentekostnader for Nye Kirkenes Sykehus i disse månedene. Disse kostnadene vil ikke påløpte 
i 2017, da Nye Kirkenes Sykehus er forsinket. Totalprognosen er i henhold til budsjettert 
nettoresultat for 2017.  

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet pr oktober 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 oktober under budsjett. Årsprognosen for 
foretaket er fortsatt estimert til 30 mill. Det vil si at Finnmarkssykehuset når resultatmålet for 
2017. Tiltaksarbeidet i klinikkene pågår kontinuerlig og resultatet i oktober viser en 
forbedring i klinikk Hammerfest og klinikk Prehospitale tjenester. Klinikk Kirkenes og klinikk 
Psykisk Helsevern og Rus har i oktober fortsatt en del utfordringer som er uløst.   
 
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 14 mill. pr oktober. Dette er 48 % av totalt risikojustert budsjett og 
29 % av totalt budsjett før risikojustering.  

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr 

oktober 2017

Stab med felleskostnader +73,9 +37,6

Senter for Drift og Eiendom +0,0 +1,3

Klinikk Hammerfest -13,4 -13,1

Klinikk Kirkenes -20,0 -18,7

Klinikk Prehospitale tjenester -1,5 -2,4

Klinikk Psykisk helsevern og rus -9,0 -8,4

Prognose avvik fra budsjett +30,0 -3,8

Budsjettert resultat 2017 +30,0

Prognose netto resultat +30,0

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          6 807          143 %

2 - Lav sannsynlighet 10 500        8 400          2 830          34 %

3 - Middels sannsynlighet 32 225        16 113        4 336          27 %

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2017 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 47 500        29 288        13 973        48 %
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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.   
Det ble i tillegg iverksatt strakstiltak på klinikk Hammerfest og klinikk Kirkens i høst. 
Strakstiltakene kommer da i tillegg til vedtatt tiltaksplan på 47,5 mill.  
 

Klinikkene:  

Klinikk Hammerfest:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 16 mill.  
Status pr oktober er at klinikk Hammerfest har et negativt budsjettavvik på 13,1 mill. En stor 
del av merforbruket er knyttet til innleie fra byrå grunnet vakante stillinger, samt overforbruk 
på overtidskostnader. I klinikkens tiltaksrapportering pr oktober 2017 er effekten av årets 
tiltaksplan 4,2 mill.  

 
 
Klinikken har innført strakstiltak for å bøte på overforbruket i 2017. 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 

 
I oktober viser tiltak vedrørende økt poliklinisk aktivitet, økt operasjonsaktivitet, reduksjon 
av innleie og overtid samt strakstiltak en effekt på 1,3 mill. Strakstiltakene som ble iverksatt i 
september gir full effekt. Klinikken har holdt femdagersposten stengt for å begrense innleie og 
overtid. I tillegg har klinikken flere vakante stillinger som har vært holdt vakant. Alle innkjøp 
som ikke omhandler pasientbehandling har vært redusert til et minimum og disse innkjøpene 
skal godkjennes av klinikksjefen. Kurs som ikke er obligatoriske eller nødvendige har blitt 
stoppet.  
 
Klinikk Kirkenes:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill.  
Status pr oktober er at klinikk Kirkenes har et negativt budsjettavvik på 18,7 mill. En stor del 
av avviket skyldes lavere inntekter enn budsjettert. I klinikkens tiltaksrapportering pr 
oktober 2017 er effekten av årets tiltaksplan 0,9 mill.  
 

Tiltaksplan - klinikk Hammerfest

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 6 000 1 130

Varekostnader 2 000 0

Lønnskostnader 7 500 3 024
Andre driftskostnader 500 50

SUM tiltak 2017 16 000 4 204
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Klinikken fikk i 2017 redusert rammen med 5 mill. for driftsåret 2017 med krav om 
gevinstrealisering i forhold til Nye Kirkenes Sykehus (NKS). Innflytting i NKS har blitt utsatt 
og klinikken har derfor ikke hatt mulighet til å oppnå gevinstrealisering så langt i 2017 og 
dermed bidrar dette til noe av overforbruket pr. oktober. Forsinket innflytting gir klinikken 
en utfordring pr. oktober på 4,2 mill. 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.  
 
Klinikken har innført strakstiltak for å bøte på overforbruket i 2017. 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  

 
I oktober viser tiltak vedrørende økt aktivitet på kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi effekt, 
samt at reduksjon i merkantilt personell, tjenesteplaner for leger og vakante stillinger også 
har effekt. Strakstiltakene som ble iverksatt i september gir full effekt. Klinikken har i oktober 
holdt flere stillinger vakant for å bøte på det økonomiske overforbruket klinikken har. I tillegg 
har tjenesteplaner for anestesilegene blitt omgjort for å få ned lønnskostnader og overtid. 
 
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 13 mill.  
Status pr oktober er at klinikk Psykisk Helsevern og Rus har et negativt budsjettavvik på 8,4 
mill. En sto del av avviket skyldes lavere inntekter og kostnader grunnet fristbruddpasienter. I 
klinikkens tiltaksrapportering pr oktober 2017 er effekten av årets tiltaksplan 4,7 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 

Tiltaksplan - klinikk Kirkens

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 400 65
Lønnskostnader 3 307 855

SUM tiltak 2017 3 707 920

Tiltaksplan - klinikk Psykisk 

Helsevern og Rus

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 4 000 1 862

Varekostnader 2 000 833

Lønnskostnader 6 500 2 000
Andre driftskostnader 500 34

SUM tiltak 2017 13 000 4 729
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imøtekomme uløst budsjettutfordring. Tiltak for videre driftstilpasning er drøftet og under 
implementering. 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 

 
Tiltak vedrørende reduksjon i APAT stillinger/omorganisering av akuttilbud og 
driftskostnader knyttet til reduksjon av APAT team viser effekt i oktober.  

 

Klinikk Prehospital:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0,5 mill.  
Status pr oktober er at klinikk Prehospital har et negativt budsjettavvik på 2,4 mill. Avviket 
skyldes lønnskostnader og kjøp private ambulansetjenester. I klinikkens tiltaksrapportering 
pr oktober 2017 er effekten av årets tiltaksplan 0,4 mill.  

 
 
En stor del av merforbruket er knyttet til overtid grunnet sykefravær, samt lønnskostnader og 
andre driftskostnader grunnet nytt nødnett. Klinikken ferdigstilte ny tiltaksplan som ble 
drøfte i september. Hovedretningen på tiltakene er som følger:  
 

 Reduksjon av sykefravær 

 Reduksjon av overtidskostnader  

 Reduksjon av engangskostnader nytt nødnett  

 
Tiltak vedrørende innkjøpsprosedyre og reduksjon i overtid og vikarer har vist økonomisk 
effekt pr oktober. 
 
Service, drift og eiendom: 
Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill.  
Status pr oktober er at service, drift og eiendom har et positivt budsjettavvik på 1,3 mill. 
Avviket skyldes lavere kostnader enn budsjettert på strøm og vedlikehold. I service, drift og 
eiendoms tiltaksrapportering pr oktober 2017 er effekten av årets tiltaksplan 2 mill.  

 

Tiltaksplan - klinikk Prehospital

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Lønnskostnader 350 300
Andre driftskostnader 150 100

SUM tiltak 2017 500 400

Tiltaksplan - SDE

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 200 167

Varekostnader 150 42

Lønnskostnader 125 35
Andre driftskostnader 2 525 1 729

SUM tiltak 2017 3 000 1 973
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Tiltakene på både økte inntekter og reduksjon av driftskostnader har gitt best effekt pr. 
oktober. Service, drift og eiendom fikk i 2017 redusert rammen med 1,750 mill. for driftsåret 
2017 med krav om gevinstrealisering i forhold til Nye Kirkenes Sykehus (NKS). Innflytting i 
NKS har blitt utsatt og service, drift og eiendom har derfor ikke hatt mulighet til å oppnå 
gevinstrealisering så langt i 2017, men holdt nede andre driftskostnader for å bøte på dette. 
 
Pasientreiser:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 13,3 mill.  
Status pr oktober er at Pasientreiser har et negativt budsjettavvik på 3,5 mill. I Pasientreiser 
sin tiltaksrapportering pr oktober 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 pasientreiser redusert 
syketransportkostnadene sammenlignet med fjoråret. Dette skylde en kombinasjon av 
etablering av Pasientreise ANS, bedre drosjeanbud og økt konkurranse med derav lavere 
priser knyttet til flyreiser. 
 
Stab med felleskostnader:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill.  
Status pr oktober er at stab/støtte har et positivt budsjettavvik på 41,1 mill. I stab med 
felleskostnader sin tiltaksrapportering pr oktober 2017 er effekten av årets tiltaksplan 1,8 
mill.  

 
 
Det er tiltakene om vakante stillinger som har gitt mest effekt pr. oktober, mens reduserte 
reisekostnader har gitt noe effekt pr. oktober.  
 

Tiltaksplan - Pasientreiser

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Andre driftskostnader 10 000 0

SUM tiltak 2017 10 000 0

Tiltaksplan - Stab med 

felleskostnader

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Varekostnader 2 000 0

Lønnskostnader 1 000 1 583
Andre driftskostnader 1 000 167

SUM tiltak 2017 4 000 1 750
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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 256,1 mill. pr oktober, som er en nedgang i likviditet på 27 mill. fra 
forrige måned. Dette skyldes store utbetalinger til byggeprosjektene. 

Likviditetsprognose 
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Grafen over viser likviditetsprognosen for 2017 for Finnmarkssykehuset korrigert for faktiske 
inntekter og kostnader pr oktober. 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. Likviditeten i oktober viser en liten nedgang 
og dermed er prognosen for bruk av kassekreditten økt litt enn ved rapporteringen i 
september. Prognosen viser at totalt forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2017 vil 
være opp mot 140 mill. Dermed vil kassekredittreserven være redusert til 160 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 336,1 mill. pr oktober 2017. Nye Kirkenes Sykehus 
utgjør 256,7 mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført 
til 911,9 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 oktober er 64,5 mill. kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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           1 213             -                 -                 1 213             22 401           21 188           5 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 36 072          157 036         21 803           160 000 57 875           317 036         295 233         7 %

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

Kirkenes nye sykehus 655 190        -                 163 852         256 688         200 000         -                 911 878         363 852         107 164         71 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 18 924          -                 11 861           18 206           -1 700            37 130           10 161           -8 045            153 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 33 397          -                 48 166           31 235           22 500           1 700             64 633           72 366           41 131           44 %

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

Til styrets disp (sum) 743 583        -                 428 888         336 156         382 500         -                 1 079 739     811 388         475 232         41 %
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Bygge- og utviklingsprosjekter 
 

Nye Kirkenes sykehus, byggefase 

Fremdrift; Arbeidene i entreprise B02 er overtatt, med unntak for utomhus arbeid. Arbeid 
med fullførelse av B02 samt oppretting av feil og mangler pågår og nærmer seg fullførelse.  
Arbeidene i entreprise B03 er overtatt, med unntak for elektriske installasjoner. Unntaket 
skyldes særlig manglende samsvarserklæringer. Det arbeides for å få dette avklart.  
Anskaffelse, mottak og montasje av brukerutstyr går greit. Kunstprosjektet går som planlagt.  
Det har ikke vært uhell med personskade i siste periode.  
 

Plan for ferdigstillelse og ibruktakelse foreligger, datert 23.08.2017, og indikerer start 
pasientbehandling i månedsskiftet november/desember. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
en rekke forhold før endelig dato for ibruktakelse kan fastsettes. 

Økonomi, Per i dag er rammen overskredet med ca. 32 MNOK, som ved rapportering for 
september. Det foreligger et inntektspotensial som foreløpig ikke er inkludert i rapporten.  
Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til sluttprognose, særlig somfølger av sluttoppgjøret 
for B03. Dialog om dagmulkt for og motkrav fra B03 har ikke ført til noen konklusjon. 
Dagmulkt for B03 er ikke inkludert i kostnadsprognosen, denne utgjør 57 MNOK.  Det knytter seg 
også usikkerhet til B03 sitt krav om valutakompensasjon, som er framkommet i forbindelse 
med forberedelse til sluttoppgjør. B03 sitt krav er foreløpig avvist og er ikke inkludert i 
kostnadsprognosen. 
 

Til grunn for kostnadsrapporteringen ligger en kostnadsramme på 1.485 MNOK. Forventet 
sluttkostnad er i dag 1.517 MNOK. Dette overstiger rammen med 32 MNOK som ved forrige 
rapportering i september. Kostnadskonsekvens av forsinkelsen i B03 er inkludert, så langt de 
kan identifiseres til nå. Dagmulkt for B03 er ikke inkludert i kostnadsprognosen.  

Risiko. De største utfordringene som per i dag anses å foreligge, er: 

o Prosjektets økonomi er fortsatt en stor utfordring. Kostnader som kan oppstå eller 
avdekkes i sluttfasen er fortsatt en trussel.  

 
 De største utfordringene av økonomisk art er:  

o Sluttoppgjør med B03, der særlig krav om kompensasjon for hindringer og     
valutakompensasjon utgjør den største usikkerheten  

o  Kostnader for toppsystem SD-anlegg  
o Kostnader for utbedring av grensesnitt mellom fasade og terreng  

 Framdrift for gjennomføring av gjenstående arbeid, særlig SD-anlegg og 
samsvarserklæringer elektro i B03.  

 Framdrift av gjenstående systemoppstart og testing samt etablering av SD-anlegg med 
toppsystem.  

 Bygningsmyndighetens behandling av søknad om brukstillatelse.  

 
Samlet er risikobildet slik at det foreløpig ikke er mulig å angi en sikker dato for når alt er 
klart til ibruktakelse.  
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Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 

Fremdrift Prosjektet har jobbet under forutsetning av at tegninger er låst. Overordnet 
Tverrfaglig Gruppe (OTG) har kommentert som skal svares opp av FIN. Påvirker tegningene 
minimalt. Det pågår et samarbeid og avklaringer med Omsorgssenteret (Alta Kommune) 
vedrørende kulvert og teknisk infrastruktur.  Utgraving av tomt, legging av bunnledninger og 
støping av fundamenter pågår. Prosjekteringsmøter gjennomført i regi av totalentreprenøren 
hver andre uke, og byggemøter igangsatt av totalentreprenøren Harald Nilsen AS (HNAS). 
Arbeidet med å få på plass P1-kontrakt, og endelig forslag oversendt totalentreprenøren for 
signering. Kontrahert stedlig representant fra SB. FIN HF og SB HF avholdt kontraktsmøte 
vedrørende budsjett og styring av prosjektet den 26.10.17. Etablert avtale om månedlig 
kontraktsmøter fremover.  
 

Økonomi, det var satt av en økonomisk ramme på kr 395 mill. kr. til gjennomføring av 
prosjektet. P(50) rammen ble i juni økt til 401,0 mill. kr. for å kunne flytte røntgen for en 
bedre logistikk for billeddiagnostikken. I tillegg kommer 14 MNOK til ambulansestasjon og 20 
MNOK til CT og MR. Usikkerhetsanalysen viser økt P(50), det jobbes fortsatt med å 
kvalitetssikre kostnadene. 

Risiko. Det ligger en stor økonomisk risiko knyttet til P(50). Det er uavklarte kostnader 
knyttet til medisinteknisk utstyr og inventar, samt uavklart avtale om utbyggingsavtale og 
teknisk anlegg med Alta kommune.  

Medvirkning Det er gjennomført følgende medvirkning i byggeprosjektet. I tillegg kommer 
møter gjennomført med brukerkoordinatorer og delprosjektledere for de ulike 
medvirkningsgruppene.  

 Møte med Styringsgruppen 15. juni. 

 Møte OTG 8. September 

 Møte Styringsgruppen 13. september 

 Møte i Styringsgruppen 18.10.2017 

 

Samisk helsepark- gjennomføringsfasen 

Fremdrift er i henhold til Plan. 4 entreprenører pre kvalifisert. Anbudsfristen utsatt til 7. 
november 2017. I perioden har det vært 1 møte i OTG hvor det ble fremlagt og diskutert noen 
prinsipper for hvordan prosessen med evaluering tenkes gjennomført. Krav fra 
anbudsgrunnlaget legges til grunn i en systematisk gjennomgang av løsning for løsning med 
fokus på enkeltfunksjoner og krav som vil bli gitt en karakter. Så vil det være en vekting av 
områder. F.eks. vil pasientflyt og de overordnede funksjoner gis en litt høyere vekt enn 
detaljene på enkeltrom. Medvirkningsgrupper og OTG vil delta gjennomgang av løsningene. 

Økonomi, det er totalt satt av kr 50 MNOK i investeringsbudsjett for prosjektet til bygg 
Samisk Helsepark somatikk og arealer til VPP. Det er påløpt kostnader på 426.000,- kr.  

Risiko. Det er en risiko for at entreprenører ikke leverer tilbud. Risikoen er mindre med 4 pre 
kvalifiserte entreprenører. Det er en risiko knyttet til økonomien i prosjektet inntil tilbud fra 
entreprenører foreligger. 

Det er en risiko for at løsninger ikke blir optimale dersom ikke ansatte og ledere medvirker i 
prosjektet knyttet til VPP.  
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HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter når det gjelder HMS.  God og riktig deltagelse er med på å bidra til god kvalitet på 
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen. 

Medvirkning Medvirkningsgruppe 3 Psykisk helsevern og rus er under etablering. Samisk 
brukerrepresentant for pasienter er valgt av 5 samiske språkkommunene. 
Foretakstillitsvalgte og verneombud er representert i medvirkningsgrupper og 
styringsgruppen. Styringsgruppen hadde møte 18. oktober. 

 
For denne fasen er det gjennomført: 
 

 Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4 mai.  

 Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni 

 Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni 

 Møte med medvirkningsgruppe 1 og 2 og OTG 5 september 

 Møte i styringsgruppen 13. september 

 Separate informasjonsmøter ved Finnmarksklinikken og VPP/Døgn i Lakselv om 
prosessen fra idefase til byggestart hhv. 21 og 26 september. 

 Møte brukerutvalget i FIN 21. september 

 Møte OTG 27. oktober 2017, vekting av kriterier og arbeidsform i møte 9-10 nov. 

 

Nye Hammerfest sykehus - Konseptfasen 

Fremdrift Tomt ble styrebehandlet i Helse Nord 25.10.2017. Rossmolla ble vedtatt.  Det er 
gjennomført møter med prosjekteringsgruppen og overordnet prosjektgruppe OTG 23.10 før 
medvirkningsgruppemøte samme dato. Det er avholdt møte med Hammerfest kommune med 
fokus på nærhetsdiagram og mulighet for samhandling. Det er dialog med UiT om 
samlokalisering. Det pågår avklaring av arbeidsomfang og arbeidsfordeling mellom LINK og 
Sykehusbygg HF. Det gjennomføres et hjemmearbeid i medvirkningsgruppene med fokus på 
vare- og personallogistikk og pasientflyt. Neste møte i medvirkningsgrupper og OTG er 21. 
november. 

 

Økonomi, det er totalt satt av kr 22.000 000 inkl. mva. i budsjett 2017/2018 for 
gjennomføring av konseptfasen. Herunder interne kostnader. Totalt påløpt 5,456 MNOK. 

 

Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG) med 
fokus på logistikk og teknologi. Brukerutvalget er representert med en representant i 
overordnet prosjektgruppe.  Det er gjennomført følgende medvirkningsgruppemøter, 
informasjons- og drøftingsmøter og møter i FAMU for denne fasen: 

 
 Møte med medvirkningsgruppene og overordnet prosjektgruppe 6. juni 

 Møte i Styringsgruppen 15. juni  

 Møte styringsgruppen 13. september, Tomtevalg 
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 Informasjons- og drøftingsmøte og FAMU 15. september, tomt 

 Møte OTG 22. september 

 Møte OTG 23. oktober 

 Møte medvirkningsgrupper 23. oktober 

 

OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift Delprosjekt 08- Bestilling, varemottak og distribusjon er igangsatt. Enkelte 
delprosjekt varsler at tidsplanen er stram kombinert med daglig drift og øvrige prosjekter. 
Målsettingen er at alle leverer innen utgangen av 2017, men det er ikke definert noen stor 
risiko dersom delprosjekter får utsettelse til første del av 2018. Brukerkoordinator klinikk er 
ikke avklart. 

Når det gjelder prosjektkontroll er den i tråd med plan, fremdrift og økonomi. 

Økonomi, Det er satt av 1 200 000 kr til OU arbeidet. Det er belastet 554’ kr. på prosjektet. 

Risiko, En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling 
Alta nærsykehus er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement. 
For de ansatte i Alta kommune og Finnmarkssykehuset krever prosjektet at man utover sine 
ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle det nye Alta nærsykehus. 
 
Vi er nå over i konseptfasen for nye Hammerfest sykehus og byggefasen for Samisk helsepark. 
Det vi ser er at det er enkelte av medarbeidere i Finnmarkssykehuset, som foruten å ha en 
viktig rolle i delprosjektgruppe i OU – ANS, også har fått oppgaver i de etablerte 
medvirkningsgruppene for nye Hammerfest sykehus. Det er viktig at de dette gjelder 
opprettholder sitt engasjement for OU – ANS like sterkt fram mot sluttrapport. 
 
Så langt er en av delprosjektlederne frikjøpt tilsvarende 30 % stilling for å kunne utføre de 
nødvendige oppgavene i forhold til mandatet.  
 
HMS For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    

HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og 
ikke minst på sluttresultatet av prosessen. Helse, miljø og sikkerhet i OU - ANS vil vektlegges 
og det vil bli laget en egen tiltaksliste i hver arbeidsgruppe og tas inn som et eget kapittel i 
styringsdokumentet OU - ANS.   

Gevinstrealisering vil innarbeides i hvert delprosjekt og er en del av mandatet. Delprosjekt-
gruppene har som bakteppe for sine diskusjoner hvordan de i den kommende klinikk Alta kan 
arbeide funksjonelt og effektivt ved optimalisert pasientflyt og forbedret logistikk. Det legges 
til grunn en helhetstenking som reflekterer fordelene med samlokaliseringen i forhold til 
bedre samarbeide og muligheten for nye samarbeidsformer, jobbglidning og fagutvikling. 
Dette gjelder også opp mot Finnmarkssykehuset, særlig for de som kommer med fra Alta 
kommune ved virksomhetsoverdragelsen. Gevinstrealisering konkret i forhold til hvert enkelt 

delprosjekt vil bli stadig tydeligere. 

Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i delprosjektgruppene og i 
overordnet prosjektgruppe. Styringsgruppen er styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter. 
Her deltar fagfolk, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg brukerutvalget 
representert og OSO har utpekt 2 representanter til styringsgruppen. Arbeidet i 
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medvirkningsgruppene pågår kontinuerlig med særmøter i disse gruppene. Det er 
gjennomført følgende møter i OTG og styringsgruppe i perioden juni- oktober:  

 Møte med overordnet prosjektgruppe 28.juni. 

 Møte med Styringsgruppen 15. juni. 

 Møte OTG 8. September 

 Møte Styringsgruppen 13. september 

 Møte OTG 16. oktober 

 Møte i Styringsgruppen 18. oktober 

 

OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) 

Fremdrift. OU-prosjektet har fokus på å ferdigstille aktivitetene i delprosjektene. Det 
arbeides med prosedyrer, bemanningsplaner og beredskapsplaner. Tilbakemeldingen er at 
delprosjektene forventer å være ferdig med de fleste aktivitetene før innflytting. Noen få 
aktiviteter må vente til etter innflytting. Prosjektet har fokus på at dette ikke skal føre til 
utsettelse for planlagt flyttedato. 

NKS-OU følger opp sengesignalanlegget som bindeledd mellom klinikk og leverandører. Det 
har vært et møte for å se på muligheter i systemet, og plan for implementering.  

Pilot for talegjenkjenning har startet, og vil vare til midten av desember. Foreløpig har 7 leger 
tatt systemet i bruk. Det er utnevnt prosjektleder for system for inn-/utsjekk. DIPS ASA er 
valgt som leverandør. 

Klinikk Kirkenes legger plan for lavdrift fremover mot flytting. Dette vil gradvis starte i 
november. Flyttetidspunktet er fastsatt til full drift i nytt sykehus fra 1. mars. 

Økonomi, Det er satt av 1,8 MNOK til OU og 5 MNOK til flytting i 2017. På grunn av 
utsettelsen er prognosen økt til 5,4 MNOK og det er påløpt 3,4 MNOK.  Store deler av 
budsjettet går til innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til frikjøp av 
prosjektarbeidere. 

 

Risiko,  

Økonomi 

Det er utarbeidet prognose for 2017 etter tilbakemelding på behov fra delprosjektene. 
Prognosen og forbruk hittil i år viser overforbruk.  

 

Milepælplan 

Innflytting i nye Kirkenes sykehus er fastsatt til mars 2018, med gradvis innflytting fra 
november/desember 2017.  
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HMS og kvalitet 

God planlegging har gitt resultater i form av sluttrapporter av god kvalitet. 

HMS. Det gis tilbakemelding om at de ansatte synes prosessene har gått ryddig for seg.  

Gevinstrealisering Det er fremlagt en tiltaksplan som viser tiltak som tilsvarer kravet på 15 
mill. kr. Planen vil gjennomføres over 2 år. Gevinstrealiseringen vil ikke ha effekt før etter 
oppstart i nytt sykehus. Enkelte tiltak er iverksatt i «gammelt sykehus», og gir effekt. 

Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i medvirkningsgruppene og 
styringsgruppen. Det er arrangert åpne møter for alle ansatte med fokus på tanker om flytting, 
ønsker, forventinger og sikre en god og trygg prosess. Torstein Fagerli ledet møtene. 
Opplegget har fått gode tilbakemeldinger. 

Det har vært følgende møter i perioden: 

 Møte i overordnet tverrfaglig gruppe (OTG) 1. juni.     

 Møte i Styringsgruppen 15. juni. 

 Møte OTG 

 Møte i styringsgruppen 13.september. 

 Møte i Styringsgruppen 18. oktober 

 

OU-Samisk helsepark 
Fremdrift. Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide mandat på geriatri, og planlegges 
tilsvarende i forhold til lærings- og mestringssenter. Oppstart er blant annet avhengig av 
tilsetting i ny geriatriveilederstilling. Rekrutteringsprosess pågår. 

Prosjektkontroll i tråd med plan, fremdrift og økonomi.  
 
Økonomi. Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark idé- og konseptfase, samt 
organisasjonsutvikling kr. 1.162.500.- for 2017.  Det er et forbruk per oktober 2017 på kr. 
1.016.209.-. Av det som er planlagt er «lunsj til lunsj» seminar 9.-10. november, og 
prosjektleders oppfølging av Samisk helsepark ut året.  

Risiko. En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling 
Samisk helsepark er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og kompetanse, samt 
engasjement hos de som driver, og blant de som blir omfattet av prosjektet. 

For de fra de ansatte fra Hammerfest sykehus og spesialistlegesenteret i Karasjok innebærer 
det at de utover sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle det nye Samisk 
helsepark. 

 

Medvirkning. Mandatet er utarbeidet og drøftet med på klinikknivå. Etter ytterligere 
bearbeiding vil mandatet legges fram for styringsgruppen. 
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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 49 mer i oktober enn plantall og 1 månedsverk mindre enn samme 
måned i fjor. Gjennomsnittlige månedsverk pr. oktober er 1663 i 2017. Det er høyere enn 
samme periode i fjor og plantall i fjor.  

Månedsverk pr klinikk   

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

I plantall for administrasjonen inngår ikke prosjektstillinger som er av midlertidig karakter. Disse utgjør 17 
stillinger.  

Tabellen viser månedsverk pr. måned hittil i år 2017, snitt pr. oktober 2017 og snitt pr. 
oktober 2016. 

2016

Klinikk Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept     Okt

Gj. sn. pr. 

mnd. hittil 

i år

Gj. sn. pr. 

mnd. hittil 

i år 2016

Adm. 104 104 103 104 106 106 100 101 107 107        104              104               

Plantall Adm. 90 90 90 90 90 90 91 91 90 90          90                96                 

Hammerfest 497 512 525 518 504 514 542 529 520 513        517              514               

Plantall Hammerfest 492 492 492 490 491 491 494 494 491 491        492              468               

Kirkenes 344 349 351 350 348 356 379 367 348 356        355              336               

Plantall Kirkenes 341 340 340 338 339 339 341 341 339 339        340              337               

PHR 307 306 312 304 312 311 315 306 299 302        307              306               

Plantall PHR 319 318 319 317 318 318 320 320 318 318        319              321               

Prehospital 235 238 234 242 246 253 266 263 250 245        247              254               

Plantall Prehospital 234 234 234 234 234 234 236 236 234 234        234              235               

SDE 128 130 127 129 131 134 141 143 133 124        132              131               

Plantall SDE 125 125 125 124 125 125 126 126 125 125        125              125               

2017
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Plantall ved Klinikk Hammerfest har hatt en økning i månedsverk fra 2016-2017. Dette 
skyldes nye stillinger og økt vikar- og overtidsbudsjett. Klinikk Kirkenes har hatt en økning i 
stillinger fra 2016-2017. Administrasjonen har hatt en nedgang i budsjetterte stillinger 
grunnet omstilling. Virkelige månedsverk for administrasjonen er høyere enn plantall fordi 
midlertidige prosjektstillinger ikke inngår i plantall. Disse utgjør 17 stillinger. 

 

Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset har et underforbruk på 14 månedsverk etter korreksjon for registrerte 
refusjoner og innleie i oktober. Dette skyldes forsinkelse i registrering av refusjoner for 
tidligere måned, som er ført i september. Hittil i år er det et underforbruk på 4 månedsverk, 
herav refusjoner. Samme periode året før viser et underforbruk. 

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 18,67 % i oktober, som er en reduksjon fra september, og en del 
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 oktober i forhold til det som er 

Oktober Hittil i år Oktober 2016 Hittil i år 2016

Plantall Finnmarkssykehuset 1 598             1 600               1 603                      1 603                 

Faste månedsverk 1 451             1 453               1 449                      1 428                 

Variable månedsverk 196                 210                  199                          207                    

Brutto månedsverk 1 647             1 662               1 648                      1 636                 

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -107               -104                 -59                          -88                     

Innleie fra byrå 45                   37                     32                            38                       

Netto månedsverk 1 584             1 596               1 621                      1 585                 

Differanse -14                 -4                     18                            -19                     
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registrert er at det er 1 ansatt som har registrert uønsket deltid og 9 ansatte har registrert at 
deltiden er ønsket.  

Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for oktober er på 
16,34 % og er en noe høyere enn forrige måned og lavere enn samme periode i fjor.  

Sykefravær 
 

 
Kilde: VA 

Det er feil i oppdateringen av langtidssykefraværet. Helse Nord jobber med saken, og tallene 
for sykefravær i september og rapporteres først i neste virksomhetsrapport.  
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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.  
 
Antall AML-brudd er litt høyere i oktober sammenlignet med samme måned i 2016. Antallet 
har holdt seg relativt stabilt igjennom 2017.   
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for oktober 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 oktober var «annet» (170) etterfulgt av «akutt sykdom» (160), 
«akutt mangel på nødvendig kompetanse» (148) og «akutt aktivitetsforandring» (98). 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 2017 fastsatt 
til 42 879 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.  

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. 


