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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr november 2017. Det økonomiske 
resultatet viser et overskudd på 21,9 mill., som er 5,6 mill. under budsjett hittil i år. For 
november måned er resultatavviket -1,8 mill. 

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

Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 52 dager i november, som er under kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 1,4 % i november.  

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 november.  

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er 5,79 % høyere enn aktivitetsveksten i 
somatikken pr november. Måltallet er 2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en økning i 
aktiviteten på 8,8 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken har hatt en 
økning på 3,7 % i samme periode.  Det er noe usikkerhet rundt rapportering av aktivitetsdata 
for psykisk helsevern og rus etter omlegging til ISF. Det jobbes i Helse Nord regionen med en 
felles rapportering på aktivitetsdata innen psykisk helsevern og rus. Økningen i aktivitet kan 
derfor være noe mer nyansert ifht. hva som er rapportert pr. november.  

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) 

november
52 -2 -20

Fristbrudd november 1,4 % -1,2 p.p. -0,1 p.p.

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

Alle kontakter 74 074                             +1 991                  -1 342                      

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

Alle kontakter 47 344                             +1 987                  +215                         

Aktivitetsvekst PHR november 2017  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent 5,79 % 0,00 % 0,00 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

november 2017 0,7 -1,8

Hittil  i  år 21,9 -5,6

Tiltak  2017 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 47 500 29 288 17 005

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

november 2017 TNOK 300 000 229 816

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 81,0 % 19,0 %

Sykefravær oktober 2017 Snitt hiå snitt hif

Prosent 0,00 % 8,76 % 8,18 %
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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 52 dager i november. Måltallet er 
60 dager. 
 

 

I somatisk virksomhet har ventetiden vært 53 dager i november. Dette er 19 dager mindre 
enn samme periode året før og 7 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 53

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 48 dager, mens innen rus var ventetiden på 23 dager i 
november. Dette er 10 dager høyere enn samme periode i fjor innenfor voksen psykiatri, men 
er under måltallet på 60 dager. For rus er ventetiden i november 28 dager kortere enn samme 
periode året før, og er også under måltallet på 60 dager. 
 

 

 

For barn var ventetiden i november 44 dager. Dette er 3 dager lengere ventetid enn samme 
periode året før, men 6 dager under 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 48

Rus 2017 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 23

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 44

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

20

30

40

50

60

70

80

A
nt

al
l d

ag
er

Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager
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 Kilde: VA 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest hadde ventetid på 52 dager og ligger under måltallet på 60 dager i 
november.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes hadde ventetid på 54 dager og ligger under måltallet på 60 dager i 
november.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern voksne og rus har ventetider på henholdsvis 48 og 23 dager og ligger 
innenfor måltallet på 60 dager i november. For psykisk helsevern barn er ventetiden 44 dager 
og ligger innenfor måltall på 50 dager. Ventetiden innenfor psykisk helsevern barn viser 
dermed en forbedring på 13 dager sammenlignet med forrige måned. Noe av årsaken til 
nedgangen i ventetid innenfor psykisk helsevern barn skyldes at ledige stillinger nå er besatt.  

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 1,4 % i november, og klinikk Kirkenes nådde måltallet på 0 % i 
november. 
 

2016

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

66 60 58 56 55 56 53 51 58 61 54 52 56

68 62 61 58 54 56 56 50 58 62 56 52 57

65 57 57 56 58 56 50 51 56 63 53 54 56

55 55 45 38 40 45 36 42 51 45 47 48 45

49 43 49 39 42 69 61 71 64 55 57 44 54

51 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 23 42

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

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

66 59 58 55 56 59 56 50 67 67 60 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 12 fristbrudd som utgjør 1,5 % i november. Klinikken har et 
pågående arbeid med koordinering av pasientinnkalling i tillegg til at det arbeides med å øke 
kapasiteten på poliklinikken.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har ingen fristbrudd i november og dermed 0 % firstbrudd i november. Dette 
er i henhold til måltall.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har 11 avviklede fristbrudd som utgjør 8,1 % i november. 
Antall fristbrudd er betydelig redusert, som i stor grad skyldes at behandlerkapasiteten er økt 
og vakante stillinger er besatt. Dette i tillegg til at det har vært stort fokus på å sikre at 
pasienter får det tilbudet de er rettighetsvurdert til.  Ingen saker er sendt til HELFO i 
november. Der det er fristbrudd har de fleste pasientene fått tilbud kort tid etter frist.  

 

 

 

 

 

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 % 1,4 % 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 % 1,5 % 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 % 8,1 % 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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Korridorpasienter 

 

 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 

Klinikk Hammerfest hadde 35 korridorpasienter i november. 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 innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 7 dager i 
november, men klinikk Hammerfest og klinikk Psykisk Helsevern og Rus har en økning i andel 
epikriser sammenlignet med snittet pr. november i fjor. Klinikk Kirkenes ligger stabilt med et 
snitt på 91 % og har den høyeste andelen oppnådd epikrisetid.   

 
Kilde: DIPS 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har epikrisetid på 82 % i november og pr. november. Dette er under 
måltallet på 100%. 

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har epikrisetid på 96 % i november og 91 % snitt pr. november. Dette er 
under måltallet på 100%. 

Psykisk Helsevern og Rus 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har epikrisetid på 72 % i november og snitt pr. november. 
Dette er under måltallet på 100%.  

 

 

 

nov.17

Gj.snitt 

hittil i år

Klinikk Hammerfest 1,6 % 1,0 %

Klinikk Kirkenes 0,0 % 0,0 %

Somatikken 1,1 % 0,7 %

Andel korridorpasienter somatikk

År

Måned Snitt pr nov Snitt 2016 nov Snitt pr nov

Finnmarkssykehuset 82 % 83 % 86 % 84 %

Klinikk Hammerfest 78 % 79 % 82 % 82 %

Klinikk Kirkenes 91 % 91 % 96 % 91 %

Psykisk helsevern og rus 70 % 70 % 72 % 72 %

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 
dokumentert samstemming. Tabellen viser at Finnmarkssykehuset på medisinske 
sengeposter ikke når målet på 80 % andel dokumentert samstemt inn, mens på andel 
samstemt ut oppnås måltallet.  

 
Kilde: Tall innrapportert manuelt fra farmasøyt 

Pakkeforløp kreft 
For året november 2016 til og med oktober 2017 er andel nye kreftpasienter som inngår i et 
pakkeforløp for kreft 85 %. 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 at 70 % av pasienter som henvises gjennom pakkeforløpsordningen skal 
ha behandlingsoppstart innen den normerte angitte forløpstiden, også benevnt som OF4 
oppnåelse. I 2015 hadde Finnmarkssykehuset 63 % OF4 oppnåelse, mens i 2016 var andelen 
61 %. De siste 12 månedene (011216-291117) viser 60 % oppnåelse. Nasjonal oppnåelse for 
de siste 12 månedene er 69 %.  

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

Innregistrering av nye pakkeforløp i DIPS Arena ble påbegynt 20.11.2017. Det vil i 2018 
komme nye statistikker som vil gi mer sikker informasjon om pakkeforløp og oppnåelse av 
kravet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall 

kurver/pasienter 

sjekket

Antall 

dokumenter 

samsten INN

Antall 

dokumenter 

samstemt UT

Andel 

dokumenter 

samstemt INN (%)

Andel 

dokumenter 

samstemt UT (%)

Medisin Kirkenes 15 1 14 7 % 93 %

Medisin Hammerfest 15 7 12 47 % 80 %
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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 74 074 +1 991 -1 342

Totalt antall opphold somatikk 14 670 -206 -1 218

Herav:

Dagopphold poliklinikk 2 745 +40 -597

Dagopphold innlagte 1 603 +98 -230

Heldøgnsopphold innlagte 10 322 -344 -391

Polikliniske konsultasjoner 59 404 +2 197 -124

DRG poeng totalt 12 526 -2 +99

Herav:

DRG poeng dag/døgn 10 220 -154 -122

DRG poeng poliklinikk 2 264 +111 +179

Alle kontakter 44 806 +1 540 +802

Totalt antall opphold somatikk 9 358 +171 -574

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 715 +59 -65

Dagopphold innlagte 1 109 +232 -74

Heldøgnsopphold innlagte 6 534 -120 -435

Polikliniske konsultasjoner 35 448 +1 369 +1 376

DRG poeng totalt 7 920 +218 +398

Herav:

DRG poeng dag/døgn 6 499 +125 +255

DRG poeng poliklinikk 1 396 +68 +118

Alle kontakter 29 268 +451 -2 144

Totalt antall opphold somatikk 5 312 -377 -644

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 030 -19 -532

Dagopphold innlagte 494 -134 -156

Heldøgnsopphold innlagte 3 788 -224 +44

Polikliniske konsultasjoner 23 956 +828 -1 500

DRG poeng totalt 4 606 -221 -299

Herav:

DRG poeng dag/døgn 3 722 -280 -376

DRG poeng poliklinikk 868 +43 +61
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Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt  
Aktiviteten pr november viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med samme 
periode i fjor, men under plantall. DRG-poeng er omtrent på samme nivå som fjoråret, men 
foran plantall pr november 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, dagopphold poliklinikk og 
dagopphold innlagte i forhold til plantallene. Nedgangen på heldøgnsopphold er ønsket 
utvikling med vridning fra døgn til dag. Nedgangen for dagopphold innlagte og dagopphold 
poliklinikk skyldes færre pasienter til dialyse og cytostatika.  

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 redusert sin elektive aktivitet i forbindelse med opplæring og klargjøring 
for innflytting i NKS. I november har klinikken færre pasientkontakter totalt enn samme 
periode i 2016 og ligger under plantall både i november og hittil i år. Klinikken har hittil i år 
en økning i antall polikliniske konsultasjoner sammenlignet med 2016, men ligger under 
plantall. Antall heldøgn- og dagopphold innlagte er lavere enn i 2016. Antall heldøgn ligger 
noe over plantall, mens dagopphold innlagte er under plantall. Antall dagkirurgi er i 
november på samme nivå som samme periode i 2016, men ligger under plantall. 

DRG: 
Klinikk Kirkenes har lavere DRG poeng enn plan både i perioden og hittil i år som følge av 
lavere aktivitet enn planlagt. Klinikken har også lavere indeks 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 november litt under både plantall og 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 november 2017 er 0,40 poeng lavere enn samme periode i fjor. Kirkenes ligger 
0,57 poeng lavere i november 2017 sammenlignet med samme periode i fjor, mens 
Hammerfest ligger 0,31 poeng bedre enn samme periode i fjor. I november er det totalt 
produsert 2,43 poeng pr månedsverk. Kirkenes har produsert 2,24 poeng og Hammerfest har 
produsert 2,54 poeng pr månedsverk. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke 
høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft.  
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Kilde: ASL LIS og VA 

Psykisk Helsevern og Rus 

 
Kilde: DIPS 

Helse Nord RHF ser at foretakene har ulik rapportering av aktivitet for psykisk helsevern og 
rus etter omleggingen til ISF. Det er iverksatt et arbeid i regionen for utarbeidelse av felles 
rapporteringsstandarder for aktivitet. Rapporteringen i Helse Nord regionen skal være 
sammenlignbare mellom foretakene og sammenlignbare over tid. Sammenligninger av de 
ulike rapporteringsmulighetene så langt indikerer at aktivitetstall i klinikk Psykisk Helsevern 
og Rus i Finnmarkssykehuset i 2016 er rapportert noe lavere enn faktisk aktivitet, noe som 
kan bety at veksten i 2017 er lavere enn rapportert hittil i år. Når felles aktivitetsstandard er 
avklart vil dette kunne medføre endringer i tidligere rapporterte aktivitetstall. Inntil videre 
benyttes samme metode som tidligere. 

Voksenpsykiatrien: 

Antall utskrevne pasienter og liggedøgn er høyere enn samme måned i 2016, men er lavere 
enn hittil i fjor og lavere enn plantall. Antall polikliniske konsultasjoner var i november på 
samme nivå som samme periode forrige år, men er høyere hittil i år enn hittil i fjor og høyere 
enn plantall.  

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Antall utskrevne pasienter er like mange som samme periode 2016, og like mange 
sammenlignet med hittil i fjor. Antall utskrevne pasienter er under plantall. Antall liggedøgn 
er noe lavere enn samme periode i 2016 men over plantall. Antall polikliniske konsultasjoner 
var i november lavere enn plantall og noe lavere enn samme periode i 2016, men hittil i år er 
antall polikliniske konsultasjoner økt sammenlignet med 2016. 

Rus: 

Antall utskrivninger ved Finnmarksklinikken var under plantall i november 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 
november, og er under plantall hittil i år, men antall konsultasjoner har økt hittil i år 
sammenlignet med hittil i fjor. 

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 566 -16 -36

Antall l iggedøgn PHV 8 434 -241 -521

Antall dagopphold PHV 19 -2 +19

Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 19 920 +1 942 +2 660

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 54 +0 -8

Antall l iggedøgn BUP 2 112 -207 +268

Antall dagopphold BUP 0 +0 +0

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 12 045 +800 -1 518

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 81 -12 -20

Antall l iggedøgn Rusomsorg 3 033 -438 -490

Antall dagopphold Rusomsorg 0 +0 +0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 080 +161 -139
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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 var de første fire månedene i 2017 høyere enn samme periode i 
2016. Fra og med mai måned har Finnmarkssykehuset hatt færre antall døgn med 
utskrivningsklare pasienter enn i fjor. I november 2017 ligger antall utskrivningsklare døgn 
lavere enn for samme periode i 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 november 2016 og 
2017 pr kommune. Hammerfest, Alta og Sør-Varanger kommune er de som har hatt flest 
utskrivningsklare døgn pr november 2017. Tallene viser et lavere antall pasienter, og en 
nedgang i antall døgn pr. pasient. Alta kommune har en økning i antall døgn pr. november 
2017 mot 2016, mens Hammerfest har nesten en halvering sammenlignet 2017 mot 2016 pr. 
november.  

 

 

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn pr nov 2016

Utskrivningsklare 

døgn pr nov 2017

VARDØ KOMMUNE 15 11

VADSØ KOMMUNE 31 7

HAMMERFEST KOMMUNE 562 293

KAUTOKEINO KOMMUNE 38 15

ALTA KOMMUNE 878 974

LOPPA KOMMUNE 10 13

HASVIK KOMMUNE 8 10

KVALSUND KOMMUNE 34 31

MÅSØY KOMMUNE 26 19

NORDKAPP KOMMUNE 33 18

PORSANGER KOMMUNE 94 27

KARASJOK KOMMUNE 127 101

LEBESBY KOMMUNE 66 36

GAMVIK KOMMUNE 10 7

BERLEVÅG KOMMUNE 11 3

TANA KOMMUNE 25 3

NESSEBY KOMMUNE 7 1

BÅTSFJORD KOMMUNE 20 16

SØR-VARANGER KOMMUNE 317 332

Totalsum 2 312 1 917
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Kilde: DIPS 

Kommune

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr nov 

2016

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr nov 

2017

VARDØ KOMMUNE 53 52

VADSØ KOMMUNE 97 103

HAMMERFEST KOMMUNE 111 98

KAUTOKEINO KOMMUNE 28 27

ALTA KOMMUNE 181 190

LOPPA KOMMUNE 16 11

HASVIK KOMMUNE 15 8

KVALSUND KOMMUNE 17 27

MÅSØY KOMMUNE 22 16

NORDKAPP KOMMUNE 48 39

PORSANGER KOMMUNE 41 37

KARASJOK KOMMUNE 47 35

LEBESBY KOMMUNE 36 37

GAMVIK KOMMUNE 16 17

BERLEVÅG KOMMUNE 27 22

TANA KOMMUNE 74 64

NESSEBY KOMMUNE 19 19

BÅTSFJORD KOMMUNE 36 21

SØR-VARANGER KOMMUNE 265 270

Totalsum 1 149 1 093
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på -1,8 mill. i november. Inntektene er 0,6 mill.  
bedre enn budsjett. Driftskostnader eks. finans er 4,2 mill. høyere enn budsjett i november, 
noe som i hovedsak skyldes høyere kostnader enn budsjettert på TNF hemmere og 
medikamenter i november. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på 3,6 mill., 
mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,8 mill. i november.  
 
Hittil i år har Finnmarkssykehuset et resultatavvik på -5,6 mill. Inntektene er 1,4 mill. under 
budsjett. Årsaken er lavere ISF inntekter enn budsjettert grunnet lavere aktivitet i klinikk 
Kirkenes. Driftskostnader eks. finans er 23,4 mill. høyere enn budsjettert. Overforbruket pr. 
november skyldes i hovedsak høyere kostnader enn budsjettert på TNF hemmere, 
varekostnader knyttet til aktivitet, innleie fra byrå og lønnskostnader. Driftsresultatet eks. 
finans viser et negativt avvik på 24,9 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 19,3 
mill. i november.  
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 130,5 130,5 -0,0 1 364,1 1 364,1 +0,0

ISF inntekter 30,7 31,5 -0,8 327,8 338,5 -10,8

Gjestepas ientinntekter 0,4 0,5 -0,0 7,0 5,0 +2,0

Øvrige dri fts inntekter 14,1 12,6 +1,4 136,0 128,7 +7,3

Sum driftsinntekter 175,7 175,1 +0,6 1 834,8 1 836,3 -1,4

Kjøp av helsetjenester 7,9 10,7 +2,8 139,0 118,4 -20,6

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 17,3 9,7 -7,5 139,4 117,1 -22,3

Innleid arbeidskraft 1,8 0,6 -1,2 33,1 7,9 -25,2

Lønnskostnader 102,0 98,5 -3,5 1 065,6 1 044,5 -21,0

Avskrivninger og nedskrivninger 3,6 8,6 +5,0 61,8 91,6 +29,8

Andre dri ftskostnader 42,5 42,7 +0,2 374,7 410,7 +35,9

Sum driftskostnader 175,0 170,8 -4,2 1 813,7 1 790,2 -23,4

Driftsresultat 0,7 4,4 -3,6 21,2 46,0 -24,9

Finansresultat -0,1 -1,9 +1,8 0,7 -18,5 +19,3

Ordinært resultat 0,7 2,5 -1,8 21,9 27,5 -5,6

november Hittil i år
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Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso 

Driftsinntektene for november er 0,6 mill. bedre enn budsjett. Det skyldes i hovedsak høyere 
ISF inntekter på legemidler utenfor sykehus, utskrivningsklare pasienter, raskere tilbake og 
andre driftsinntekter. Hittil i år er driftsinntektene 1,4 mill. lavere enn budsjettert. I hovedsak 
skyldes dette lavere ISF og polikliniske inntekter enn budsjettert. 

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Sum driftskostnader eks. finansresultat viser i november et negativt avvik mot budsjett på 4,2 
mill. Det er i hovedsak høyere kostnader på TNF hemmere og varekostnader tilknyttet 
aktivitet som gir dette negative avviket. Lønnskostnadene er også høyere enn budsjettert i 
november og det gjelder spesielt variable lønnskostnader. Finansresultatet i november viser 
et positivt avvik på 1,8 mill. Sum driftskostnader inklusiv finansresultat er 2,4 mill. under 
budsjett i november.  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 130,5 130,5 -0,0 1 364,1 1 364,1 +0,0

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

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 28,7 30,6 -1,9 310,4 321,4 -11,0

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

Samlet ordinær ISF-inntekt 28,7 30,6 -1,9 310,4 321,4 -11,0

ISF av legemidler utenfor sykehus 2,1 0,9 +1,1 17,4 17,1 +0,2

Gjestepas ientinntekter 0,4 0,5 -0,0 7,0 5,0 +2,0

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,3 1,6 -0,3 13,2 16,6 -3,3

Utskrivningsklare pas ienter 0,8 0,2 +0,6 8,5 2,3 +6,3

Inntekter "raskere ti lbake" 1,1 0,3 +0,8 4,0 3,5 +0,5

Andre øremerkede ti l skudd 1,4 1,4 +0,0 15,8 15,3 +0,6

Andre dri fts inntekter 9,0 8,7 +0,3 89,0 85,7 +3,3

Sum driftsinntekter 175,7 175,1 +0,6 1 834,8 1 836,3 -1,4

Hittil i årnovember

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 3,2 8,3 +5,0 103,5 92,4 -11,1

Kjøp av private helsetjenester 4,6 2,4 -2,2 35,6 26,1 -9,5

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 17,3 9,7 -7,5 139,4 117,1 -22,3

Innleid arbeidskraft 1,8 0,6 -1,2 33,1 7,9 -25,2

Lønn ti l  fast ansatte 80,8 81,0 +0,2 858,7 864,1 +5,3

Overtid og ekstrahjelp 9,0 4,3 -4,7 87,0 41,9 -45,1

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 14,0 14,0 -0,0 154,4 154,5 +0,1

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -4,5 -2,4 +2,1 -55,8 -26,9 +28,9

Annen lønnskostnad 2,7 1,6 -1,1 21,2 10,9 -10,3

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 89,7 85,1 -4,6 944,3 897,9 -46,3

Avskrivninger 3,6 8,6 +5,0 45,0 91,6 +46,6

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

Andre dri ftskostnader 42,5 42,7 +0,2 374,7 410,7 +35,9

Sum driftskostnader eks. finansresultat 175,0 170,8 -4,2 1 813,7 1 790,2 -23,4

Finans inntekter 0,1 0,1 -0,0 1,4 0,9 +0,5

Finanskostnader 0,1 1,9 +1,8 0,7 19,4 +18,8

Finansresultat -0,1 -1,9 +1,8 0,7 -18,5 +19,3

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 174,9 168,9 -2,4 1814,4 1771,7 -4,2

november Hittil i år
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Sum driftskostnader eks. finansresultat hittil i år viser er negativt avvik mot budsjett på 23,4 
mill. Av dette avviket er de største avvikene på TNF hemmere, varekostnader tilknyttet 
aktivitet, innleie fra byrå og lønnskostnader. Selv om inntektene på TNF hemmere er noe 
høyere enn budsjettert, er kostnaden langt høyere enn budsjettert. Varekostnadene viser et 
negativt avvik på 42,9 mill. og lønnskostnader inklusiv innleie fra byrå står for 46,3 mill. kr. 
Avskrivninger er lavere enn budsjettert med 29,8 mill. grunnet forsinkelsen av Nye Kirkenes 
Sykehus, mens andre driftskostnader også er lavere enn budsjettert med 35,9 mill. Kostnader 
knyttet til dieselutslipp var i november 1,5 mill. og hittil i år 2,3 mill. Det påløper fortsatt 
kostnader knyttet til dette. Forsikringsdekningen er ikke avklart.  

Finansresultatet viser et positivt avvik på 19,3 mill. hittil i år. Sum driftskostnader inklusiv 
finansresultat viser et negativt avvik på 4,2 mill.  

Resultat for Klinikkene 

 
Kilde: Agresso 

Stab med felleskostnader (som avskrivninger, renter, gjestepasienter) har et positivt 
budsjettavvik i november på 5,3 mill. og hittil i år 46,4 mill. Årsaken til dette er lavere rente og 
avskrivningskostnader grunnet forsinkelsen av Nye Kirkenes sykehus. 

Pasientreiser har et overforbruk i november måned på -2,7 mill. Dette skyldes hovedsakelig 
syketransport fly. Hittil i år har Pasientreiser et overforbruk på -6,2 mill. Dette skyldes lavere 
inntekter og høyere kostnader på fly, drosje og eget transportmiddel enn budsjettert. 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har et overforbruk i november på -2,7 mill. som i hovedsak 
skyldes lavere behandlingsrelaterte inntekter enn budsjettert på -1,4 mill. og høyere kjøp av 
tjenester/innleie fra private enn budsjettert på -0,9 mill.  Negativt avvik hittil i år er på -11,2 
mill. og er i hovedsak knyttet til lavere behandlingsrelaterte inntekter enn budsjettert på -4,5 
mill., og kjøp av tjenester knyttet til fristbrudd -3,1 mill. Den positive prognosen tidligere i år 
er endret som følge av for høyt bokførte ISF inntekter til og med juli 2017. Ny 
finansieringsordning ved omlegging til ISF har hittil i år gitt lavere inntekter på 4,2 mill.  

Klinikk Hammerfest har et overforbruk i november på 1,7 mill. Av dette er 1 mill. inntekter 
som har vært feilført på klinikk Hammerfest og ble korrigert i november. Det reelle avviket i 
november er derfor 0,7 mill.  Avviket skyldes i hovedsak høyere varekostnader enn 
budsjettert. Andre medisinske forbruksvarer har et overforbruk på 0,6 mill. i november og 
medikamenter har et overforbruk på 1,2 mill. Avviket hittil i år på 14,8 mill. skyldes 
varekostnader, innleie av leger fra byrå og variable lønnskostnader.  

Klinikk Kirkenes har i november et overforbruk på -0,5 mill. I November ble inntekter som 
var feilført på klinikk Hammerfest korrigert med 1 mill. Det reelle avviket for klinikken er 
dermed 1,5 mill. i november. Dette skyldes hovedsakelig lavere aktivitetsbaserte inntekter 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik 

denne mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +5 288 +46 425 +37 666

Pasientreiser -2 685 -6 193 -12 493

Klinikk Psykisk helsevern og rus -2 713 -11 151 -9 373

Klinikk Hammerfest -1 720 -14 788 -17 787

Klinikk Kirkenes -472 -19 211 -5 637

Klinikk Prehospital -1 015 -3 463 +4 045

Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 498 +2 783 +4 433

Sum -1 820 -5 598 +854
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enn budsjettert. Overforbruket hittil i år på -19,2 mill. er i hovedsak knyttet til lavere ISF 
inntekter enn budsjettert på -11,5 mill. samt innleie av leger fra firma som viser et negativt 
avvik på -7,6 mill. 

Klinikk Prehospitale tjenester har et overforbruk på 1 mill. i november måned. Dette skyldes 
ledsagning psykiatri, lønnskostnader og kjøp private ambulansetjenester. Hittil i år har klinikk 
Prehospitale tjenester et overforbruk på 3,4 mill. Dette skyldes lønnskostnader, ledsagning 
psykiatri og kjøp private ambulansetjenester. 

Service, drift og eiendom har et underforbruk mot budsjett på 1,5 mill. i november. Hittil i år 
har Service, drift og eiendom ett underforbruk mot budsjett på 2,8 mill. Service, drift og 
eiendom har lavere kostnader enn budsjettert på vedlikeholdskostnader med 2 mill., strøm 
kostnader med 1,5 mill., og lavere matvarekostnader.  

 
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 -1 999 +48 424 +46 425

Pasientreiser -1 465 -4 727 -6 193

Klinikk Psykisk helsevern og rus -3 145 -8 006 -11 151

Klinikk Hammerfest +11 760 -26 548 -14 788

Klinikk Kirkenes -8 611 -10 600 -19 211

Klinikk Prehospital +476 -3 939 -3 463

Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 547 +1 235 +2 783

Sum -1 437 -4 161 -5 598

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 

November

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 +5 288 +46 425

Pasientreiser -428 -724 -1 820 +3 087 -372 +600 +924 -1 449 -1 515 -1 812 -2 685 -6 193

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 229 +214 -1 898 -959 +972 +712 -712 -1 539 -1 761 -2 237 -2 713 -11 151

Klinikk Hammerfest -559 -972 -445 -3 688 -2 883 -1 220 -2 940 -1 804 +737 +707 -1 720 -14 788

Klinikk Kirkenes -1 438 -1 892 -1 179 -3 051 -3 142 -581 -4 103 +83 -429 -3 006 -472 -19 211

Klinikk Prehospital -259 +1 152 -591 -811 -139 +81 -2 089 +388 -217 +36 -1 015 -3 463

Klinikk Service, Drift og Eiendom +534 +1 265 -218 +356 -1 484 +544 -581 +1 065 +528 -725 +1 498 +2 783

Sum +873 +417 +500 +171 -2 485 +883 +991 +921 -974 -5 076 -1 820 -5 598
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Prognose 

 
 
Prognosen justeres til et budsjettert resultat på 5 mill. i 2017 mot resultatkrav på 30 mill. 
Ergo et negativt avvik på 25 mill. i forhold til resultatkravet fra Helse Nord. Avviket skyldes at 
Finnmarkssykehuset estimere et tap på salg av gamle Kirkenes Sykehus og boligene på 
Kirkenes på 25 mill. inkludert salgsomkostninger. Dette avviket vil ikke Finnmarkssykehuset 
klare å hente inn. Resultatet for ordinær drift estimeres til balanse mot budsjett da det er 
budsjettert med avskrivninger- og rentekostnader for Nye Kirkenes Sykehus i desember. 
Disse kostnadene vil ikke påløpte i 2017, da Nye Kirkenes Sykehus er forsinket.  

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet pr november 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 november under budsjett. Årsprognosen for 
foretaket er satt til 5 mill. Dette skyldes estimert tap på salg av gamle Kirkenes Sykehus og 
boligene på Kirkenes og ikke ordinær drift. Tiltaksarbeidet i klinikkene pågår kontinuerlig, 
selv om det fortsatt er 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.  
 

 

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr 

november 2017

Stab med felleskostnader +53,6 +40,2

Senter for Drift og Eiendom +3,3 +2,8

Klinikk Hammerfest -15,5 -14,8

Klinikk Kirkenes -19,7 -19,2

Klinikk Prehospitale tjenester -3,5 -3,5

Klinikk Psykisk helsevern og rus -13,2 -11,2

Prognose avvik fra budsjett +5,0 -5,6

Budsjettert resultat 2017 +30,0

Prognose netto resultat +5,0

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          8 467          177 %

2 - Lav sannsynlighet 10 500        8 400          3 717          44 %

3 - Middels sannsynlighet 32 225        16 113        4 821          30 %

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2017 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 47 500        29 288        17 005        58 %
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Det er realisert tiltak for 17 mill. pr november. Dette er 58 % av totalt risikojustert budsjett og 
26 % av totalt budsjett før risikojustering.  
 
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 november er at klinikk Hammerfest har et negativt budsjettavvik på 14,8 mill. En 
stor del av merforbruket er knyttet til innleie fra byrå grunnet vakante stillinger, samt 
overforbruk på overtidskostnader. Klinikken har de siste månedene hatt effekt på tiltak som 
knytter seg til inntekter, innleie, overtid og andre driftskostnader, men varekostnadene 
fortsetter å øke og gir dermed klinikken fortsatt en utfordring. I klinikkens tiltaksrapportering 
pr november 2017 er effekten av årets tiltaksplan 5,5 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 november viser tiltak knyttet til 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.  
 
 
 
 
 

Tiltaksplan - klinikk Hammerfest

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 6 000 1 397

Varekostnader 2 000 220

Lønnskostnader 7 500 3 817
Andre driftskostnader 500 73

SUM tiltak 2017 16 000 5 507



 

 

21 

 

Klinikk Kirkenes:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill.  
Status pr november er at klinikk Kirkenes har et negativt budsjettavvik på 19,2 mill. En stor 
del av avviket skyldes lavere inntekter enn budsjettert. I klinikkens tiltaksrapportering pr 
november 2017 er effekten av årets tiltaksplan 1,7 mill.  
 

 
 
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. november. Forsinket innflytting gir klinikken 
en utfordring pr. november 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 november viser tiltak vedrørende økt aktivitet på kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi effekt, 
samt at reduksjon i merkantilt personell, sykefravær, tjenesteplaner for leger og vakante 
stillinger også har effekt. Strakstiltakene som ble iverksatt i september gir full effekt. 
Klinikken har i november 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 november er at klinikk Psykisk Helsevern og Rus har et negativt budsjettavvik på 
11,2 mill. En sto del av avviket skyldes lavere inntekter blant annet grunnet omlegging av 
finansieringsordningen innen psykisk helsevern og rus, samt kostnader grunnet 
fristbruddpasienter og innleie fra byrå. I klinikkens tiltaksrapportering pr november 2017 er 
effekten av årets tiltaksplan 5,3 mill.  
 

Tiltaksplan - klinikk Kirkens

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 400 129
Lønnskostnader 3 307 1 528

SUM tiltak 2017 3 707 1 657
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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. 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 november.  

 

Klinikk Prehospital:  

Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0,5 mill.  
Status pr november er at klinikk Prehospital har et negativt budsjettavvik på 3,5 mill. Avviket 
skyldes lønnskostnader og kjøp private ambulansetjenester. I klinikkens tiltaksrapportering 
pr november 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  

 
I november har klinikk Prehospital ingen effekt av tiltakene.  
 
 
 

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 2 583
Andre driftskostnader 500 51

SUM tiltak 2017 13 000 5 329

Tiltaksplan - klinikk Prehospital

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Lønnskostnader 350 300
Andre driftskostnader 150 100

SUM tiltak 2017 500 400
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Service, drift og eiendom: 
Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill.  
Status pr november er at service, drift og eiendom har et positivt budsjettavvik på 2,8 mill. 
Avviket skyldes lavere kostnader enn budsjettert på strøm og vedlikehold. I service, drift og 
eiendoms tiltaksrapportering pr november 2017 er effekten av årets tiltaksplan 2,2 mill.  

 
 
Tiltakene på både økte inntekter og reduksjon av driftskostnader har gitt best effekt pr. 
november. 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 november er at Pasientreiser har et negativt budsjettavvik på 6,2 mill. I 
Pasientreiser sin tiltaksrapportering pr november 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 november er at stab/støtte har et positivt budsjettavvik på 37,7 mill. I stab med 
felleskostnader sin tiltaksrapportering pr november 2017 er effekten av årets tiltaksplan 1,9 
mill.  
 

Tiltaksplan - SDE

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Inntekter 200 183

Varekostnader 150 46

Lønnskostnader 125 45
Andre driftskostnader 2 525 1 922

SUM tiltak 2017 3 000 2 196

Tiltaksplan - Pasientreiser

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Andre driftskostnader 10 000 0

SUM tiltak 2017 10 000 0



 

 

24 

 

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

Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser er likviditeten 229,8 mill. pr november, som er en nedgang i likviditet på 26 mill. 
kr. fra forrige måned. Dette skyldes store utbetalinger til byggeprosjektene. 

Tiltaksplan - Stab med 

felleskostnader

Planlagt 

helårseffekt. 

Tall i TNOK. Hittil i år

Varekostnader 2 000 0

Lønnskostnader 1 000 1 750
Andre driftskostnader 1 000 167

SUM tiltak 2017 4 000 1 917
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Likviditetsprognose 

 

Grafen over viser likviditetsprognosen for 2017 for Finnmarkssykehuset korrigert for faktiske 
inntekter og kostnader pr november. 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 november viser en nedgang og 
dermed er prognosen for bruk av kassekreditten økt sammenlignet med rapporteringen i 
oktober. Prognosen viser at totalt forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2017 vil være 
opp mot 180,5 mill., som er opp mot hva man budsjettert ved årets start. Dermed vil 
kassekredittreserven være redusert til 119,5 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 358 mill. pr november 2017. Nye Kirkenes Sykehus 
utgjør 274,5 mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført 
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Investering

er hittil i år 

Inv. ramme 
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Ramme- 

justering

Investering

er hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon -                -                 22 401           3 412             -                 -                 3 412             22 401           18 989           15 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 36 072          157 036         22 256           160 000 58 328           317 036         294 780         7 %

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

Kirkenes nye sykehus 655 190        -                 163 852         274 522         200 000         -                 929 712         363 852         89 330           75 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 18 924          -                 11 861           18 412           -1 700            37 336           10 161           -8 251            155 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 33 397          -                 48 166           32 345           22 500           1 700             65 742           72 366           40 021           46 %

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

Til styrets disp (sum) 743 583        -                 428 888         357 957         382 500         -                 1 101 540     811 388         453 431         44 %
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til 929,7 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 november er 65 mill. kr. 
 

Bygge- og utviklingsprosjekter 
 

Nye Kirkenes sykehus, byggefase 

Fremdrift Arbeid i entreprise B02 er overtatt med unntak av utomhusarbeid. Arbeid med 
fullførelse av B02 samt oppretting av feil og mangler pågår og nærmer seg fullførelse. 
Entreprenøren av B02 er konkurs, men arbeidet er reorganisert og under kontroll. Arbeidene 
i entreprise B03 er overtatt, også de elektriske installasjoner. Oppretting av feil og mangler 
pågår. De mest omfattende er forskriftsavvik elektro som rettes opp av lokal installatør, 
brannsikring i fasader, dårlig utførelse gulvbelegg samt lydisolering mellom 
(behandlings)kontorer. Flere av disse arbeidene må gjøres for entreprenørens regning, noe 
som skaper usikkerhet om kostnadskonsekvensene. 

 
Økonomi, utvidet investeringsramme på 1,485 mrd. Forventet sluttkostnad er 1,534 mrd. 
Prognosen viser en overskridelse på 49 mill. Opprinnelig P(50) var 1,460 mrd. Dagmulkt på 
57 mill. er ikke innarbeidet i sluttprognosen. 
 
Det er under avklaring om konkursen til entreprenør B02 vil ha økonomisk konsekvens. Det 
foreligger en bankgaranti for merkostnader som følge av konkursen. Garantien vil dekke en 
merkostnad på et gitt beløp, inklusive kostnader for feil og mangler i reklamasjonsperioden 
på 3 år. Dialog med garantisten pågår. 
 
Risiko 

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

 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 topp-system SD-anlegg  

o Kostnader for utbedring av grensesnitt mellom fasade og terreng  

o Kostnader for arbeid som må gjøres for entreprenens regning. Særlig gjelder utbedring 

elektro i B03  

 Framdrift for gjennomføring av gjenstående arbeid, særlig SD-anlegg og 

samsvarserklæringer elektro i B03.  
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 Framdrift av gjenstående systemoppstart og testing samt etablering av SD-anlegg med 

toppsystem.  

 Bygningsmyndighetens behandling av søknad om brukstillatelse.  

HMS, Ingen nye personskader med fravær er meldt inn siden forrige rapportering. Det er 
fortsatt restriksjoner på bruk av elektrisk anlegg i plan 2 og 3, av hensyn til HMS. 
 
Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 

Fremdrift P1 kontrakt er signert. Tegningene er låst. Planlegging av ambulansestasjon er 
påbegynt. Anskaffelse av CT/MR er påbegynt og det planlegges dialogkonferanse med 
leverandører. Sykehusbygg HF har stedlig representant på plass på byggeplass i 100% stilling. 
Alta kommune har kommet med nytt utkast til utbyggingsavtale, denne gjennomgås nå. Det er 
gjort avklaringer om teknisk avtale og nytt utkast til teknisk avtale er under arbeid. Møter 
med Alta kommune om seksjonering og overføring av eiendommer er gjennomført. Alle 
formalia knyttet til byggestart er på plass.  
 
Økonomi, det var satt av en økonomisk ramme på kr 395 mill. til gjennomføring av 
prosjektet. P(50) rammen ble i juni økt til 416,5 mill. for å kunne flytte røntgen for bedre 
logistikk for billeddiagnostikken samt bygging av ny ambulansestasjon. I tillegg kommer 20 
mill. til CT/MR og ultralyd.  

 

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. Avtalene med Alta Kommune forventes avklart innen 
utgangen av januar 2018. 

 
Medvirkning Brukerkoordinatorer Medisinteknisk utstyr, bygg og IKT er på plass. 
Brukerkoordinator klinikk forventes avklart innen utgangen av desember. 
Brukerkoordinatorer er kontaktpunktet mellom brukere av bygget/utstyret og 
byggeprosjektet. 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.oktober 

 Møte i Styringsgruppen 22. november 

Samisk helsepark- gjennomføringsfasen 

Fremdrift Anbudskonkurransen pågår. 5 entreprenører søkte om prekvalifisering. 4 ble 
prekvalifisert og 1 ble avvist. 3 av de prekvalifiserte anbyderne leverte tilbud med 
løsningsforslag innen utsatt frist 07.11.2017. Alle de tre løsningsforslagene er vurdert å svare 
på konkurransegrunnlagets forutsetninger. 
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De siste medlemmene i medvirkningsgruppen for Psykisk Helsevern og Rus er på plass. Det 
samme er en samisk brukerrepresentant.  

9. og 10. november ble det gjennomført en omfattende brukermedvirkningsprosess som en 
felles Workshop for OTG og de 3 medvirkningsgruppene, Somatikk, Psykiskhelsevern og Rus 
og Bygg. Målsetningen for arbeidet som ble gjort disse to dagene var på en mest mulig 
objektiv måte å vurdere de mottatte løsningsforslagene basert på konkurransegrunnlagets 
kriterier. Arbeidet ble gjennomført som en styrt prosess og delt opp i 3 faser. De to første ble 
gjennomført i tilfeldig sammensatte grupper i plenum. Den siste for hhv. somatikk, psykiatri 
og rus og bygg. 
 

1. Evaluering av overordnede fellesfunksjoner. 
2. Evaluering av spesifikke fellesfunksjoner og enkelte fellesrom 
3. Evaluering av de fagspesifikke funksjoner tilknyttet de enkelte rom med tilhørende 

funksjoner. 
 

I forkant av Workshopen var alle løsningsforslagene anonymisert. 
 
Med bakgrunn i evalueringer gjort av OTG og medvirkningsgruppene og øvrige vurderinger 
gjort av Sykehusbygg kan det utarbeides en innstilling på valg av tilbyder. 96% av deltakerne 
oppgav at deres forventninger til deltakelse og involvering ble innfridd. 
 
Økonomi, det er totalt satt av kr 50 mill. i investeringsbudsjett for prosjektet til bygg Samisk 
Helsepark somatikk og arealer til VPP. Det er påløpt kostnader på 0,8 mill.  

 

Risiko. I denne fasen er det en risiko for at noen av tilbyderne klager på innstillingen av 
entreprenør. Om det skjer er det en risiko for noe utsettelse i tid, men vurderes ikke som noen 
risiko for sluttdato. 

 

Videre prosess med realisering av prosjektet og forholdet til brukermedvirkning. For å sikre 
god brukerinvolvering i det etterfølgende vil det settes opp en plan for videre prosess bl.a. 
med en tiltaksplan og en møteoversikt. 

 

Det vurderes som en risiko at det kreves riktige og tilstrekkelig med ressurser fra FIN sin side 
for å styre bearbeidelsesfasen fra kontraktsinngåelse til søknad om tiltak til Karasjok 
Kommune sendes. Dette er en kritisk og ressurskrevende fase for brukermedvirkning, 
prosjektledelse/prosessledelse og entreprenør/arkitekt. For å sikre at vi har tilstrekkelig med 
ressurser vil det utarbeides en relativt detaljert plan for prosessen videre for å synliggjøre hva 
vi trenger av ressurser for å styre prosjektet mot det planlagte målet. 

 

Et annet risikoområde er grensesnitt for egne leveranser og styring av grensesnittene mot 
disse. Dette gjelder spesielt medisinteknisk utstyr, IKT og annet brukerutstyr. Det vil være en 
meget stram fremdriftsplan som vil være krevende for en organisasjon som er i klinisk drift. 
Forholdet til disse områdene må inn i prosjektplanen og de riktige personene må inn som 
aktive deltakere. Brukerkoordinator klinikk må utnevnes. 
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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 Møte med OTG og medvirkningsgruppe gjennomført 9. -10. november. 
Medvirkningsgruppe 3 Psykisk helsevern og rus er etablert. De 5 samiske språkkommunene 
har utpekt samisk brukerrepresentant. Foretakstillitsvalgte verneombud er representert i 
medvirkningsgrupper og styringsgruppen. 
 
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 med OTG 27.oktober, gjennomgang og beslutning av tildelingskriterier, vekting 

av disse. 

 9. og 10. november Workshop for evaluering av innkomne løsningsforslag med OTG, 

medvirkningsgruppe 1, 2 og 3 samlet. 

Nye Hammerfest sykehus - Konseptfasen 

Fremdrift Funksjonsprogram, forsyningskjeder, logistikk og nærhetsdiagram har vært 
hovedfokus i november. Arbeidet med skisseprosjekt er påbegynt og første utkast er 
gjennomgått med medvirkningsgruppene og overordnet gruppe. 
 
Økonomi, det er totalt satt av 22 mill. inkl. mva. i budsjett 2017/2018 for gjennomføring av 
konseptfasen. Herunder interne kostnader. Totalt påløpt 7,1 mill. 

 
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 

 Informasjons- og drøftingsmøte og FAMU 15. september, tomt 

 Møte OTG 22. september 

 Styringsgruppemøte 18. oktober 

 Allmøte med ansatte 20.november 
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 Møte i medvirkningsgruppene og overordnet prosjektgruppe 21. november 

 Styringsgruppemøte 22.november 

 
OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift, Gruppene har ulikt omfang i mandatet som skal svares ut, og gruppene har valgt 
ulike tilnærminger til hvordan de gjennomfører dette. De viderefører sitt sluttrapportarbeide 
slik som beskrevet i rapport for oktober. 

 

Gruppen Delprosjekt 04 - Planlegge og idriftsetting av ny rusbehandlingsenhet og utvidelse av 
døgnenheten innen PHV fikk medio november justert sitt budsjett for 2019, og må utarbeide 
alternativer til oppstart. Gruppen får forlenget sin innleveringsfrist til 20. januar. Dette skal 
ikke påvirke forutsetninger eller framdrift for de øvrige gruppene. 

 

Gruppen Delprosjekt 08 - Bestilling via Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til 
avdeling er konstituert, og har utpekt aktuelle problemstillinger som skal svares ut i det 
videre arbeide. Nåsituasjon er beskrevet og sees i forhold til de nye arealmessige og 
avtalemessige forhold (Alta kommune) som vil gjelde når klinikk Alta åpner i 2019. Det er 
fremmet ønsker fra brukerhold om teknologiske løsninger som letter logistikken, og det 
utredes hvordan dette kan tilpasses med Clockwork. Delprosjekt 08 har som målsetting å ha 
rapporten klar til STG møtet 20. juni 2018. Dette prosjektet kan gå uten innvirkning på øvrige 
prosjekter. 

 

Med dette vurderes at det foreligger prosjektkontroll i tråd med plan, fremdrift og økonomi.  
 
Økonomi, Det er satt av 1,2 mill. til OU arbeidet. Det er belastet 0,6 mill. 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. 

 

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.   
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Gevinstrealisering vil innarbeides i hvert delprosjekt og er en del av mandatet. 
 
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. Det er gjennomført 
følgende møter i perioden juni- september:  
 

 Møte med overordnet prosjektgruppe 28.juni. 

 Møte med Styringsgruppen 15. Juni. 

 Møte OTG 8. September 

 Møte Styringsgruppen 13. september 

 Styringsgruppemøte 18. oktober 

 Styringsgruppemøte 22.november 

OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift Det er igangsatt et mandat på geriatri, og planlegges tilsvarende i forhold til 
lærings- og mestringstilbud. Det er gitt tilbud til søker til geriatriveilederstilling. Det ventes at 
nytilsatt vil være på plass fra mars 2018. Medvirkningsgruppe er under etablering, med også 
representanter fra Karasjok Kommune. 

 

Økonomi. Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark idé- og konseptfase, samt 
organisasjonsutvikling 1,2 mill. i 2017.  Det er et forbruk per november 2017 på 1,1 mill. Med 
gjenstående planlagt aktivitet kommer prosjektet ut i balanse i 2017. 

 
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. Engasjerte og kompetente deltager i gruppe vil bidra til god 
kvalitet på arbeidet og et godt sluttresultatet av prosessen.  

  
Medvirkning. Det etableres medvirkningsgruppe som skal arbeide i hht. Mandat geriatrisk 
team, bestående av ledere, fagfolk og tillitsvalgte. Gruppen skal å ha oppstartsmøte medio 
desember. 
 
OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) 

Fremdrift. Delprosjektene jobber med prosedyrer, bemanningsplaner og beredskapsplaner. 
Tilbakemelding fra delprosjektene er at de i hovedsak forventer å være ferdige med sine 
aktiviteter til innflytting. Noen få aktiviteter må vente til etter innflytting. Prosjektet har fokus 
på at dette ikke skal føre til utsettelse for planlagt flyttedato. 

 

Det har vært et møte mellom klinikken og leverandøren av sengesignalanlegg. Leverandør har 
kommet lengere i konfigurering av første fase. Det er enighet om at man forsøker å få 
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sengesignalanlegget i sin helhet på plass før innflytting, og ikke i to etapper som først 
diskutert. Det gjenstår enda å få på plass de siste bestillingene av radiokort og alarmsmykker.  

 

Pilot for talegjenkjenning har startet opp. Det er gjennomført kurs for 9 leger, i tillegg til 3 
deltakere som skal få kompetanse som instruktører. Foreløpig tilbakemelding er at 7 av 
legene har tatt i bruk talegjenkjenning. Piloten vil gå til midten av desember. Prosjektleder er 
Line Nilsen. Hun lager rapport fra piloten i desember.  

 

Klinikk Kirkenes har lagt en plan for lavdrift fremover mot flytting, men gradvis reduksjon fra 
uke 45. Flyttetidspunktet er fremdeles planlagt med full drift i nytt sykehus fra 1. mars. Det er 
foreløpig usikkert om personell som ikke jobber med pasientbehandling starter flyttingen i 
desember, da det har vært kommentert at personellet har behov for nærhet til 
samarbeidspartnere. 

 

Det har vært gjennomført individuelle møter med klinikkens største delprosjekter. Det har 
vært arbeidet spesielt tett mellom delprosjekt for senger og poliklinikk, hvor hovedfokus har 
vært planlegging av utvidet poliklinisk åpningstid, samt at man har vurdert alternative 
bemanningsløsninger på helg i sengepost.  

 

Økonomi, Det er satt av 1,8 mill. til OU og 5 mill. til flytting i 2017. På grunn av utsettelsen er 
prognosen økt til 5,4 mill. og det er påløpt 3,9 mill.  Store deler av budsjettet går til 
innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til frikjøp av prosjektarbeidere. 
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Risiko,  

Økonomi 

Det er utarbeidet prognose for 2017 som følge av utsatt flytting på 5,3 mill. Prognosen er 
basert på innmeldt behov fra delprosjektene, og er 3,5 mill. høyere enn budsjett i 2017. 
Utsettelsen vil også føre til ingen effekt av gevinstrealisering i 2017. Innflytting i mars 2018 
gjør at det vil påløpe ytterligere kostnader. Det forventes ytterligere 3,7 mill. i kostnader til 
personell i flytteprosessen, i tillegg til budsjetterte flyttekostnader på 3,7 mill. Prosjektet vil 
da få en overskridelse på 3,6 mill. 

 

Milepælplan 

Prosjektet har revidert sin milepælsplan for å tilpasse aktiviteten til ny innflyttingsdato. Den 
ekstra tiden vil bli brukt til ytterligere kvalitetssikring og god implementering. 

 

HMS og kvalitet 

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

 
HMS  

Kravet til å arbeide med NKS parallelt med krav til ordinær drift er krevende og den største 
HMS-utfordringen i prosjektet. Avklaring av flyttedato og planlegging av lavdrift forventes å 
ha positiv effekt.  

 

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 

 Informasjons- og drøftingsmøte klinikk Kirkenes 16. juni 

 Informasjons- og drøftingsmøte klinikk Kirkenes 8. september 

 Møte i styringsgruppen 13.september 

 Møte i styringsgruppen 22.november 

 Møte i omstillingsgruppen 24.november ble utsatt. Nytt møte satt opp 12.01.18. 
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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 60 mer i november enn plantall og 46 månedsverk mindre enn 
samme måned i fjor. Gjennomsnittlige månedsverk pr. november er 1663 i 2017. Det er 
høyere enn samme periode i fjor og plantall 2017.  

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. november 2017 og snitt pr. 
november 2016. 

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

Månedsverk 2017 1 617 1 638 1 649 1 647 1 646 1 673 1 745 1 710 1 656 1 647 1 660

Plantall 2017 1 597 1 601 1 599 1 594 1 597 1 596 1 608 1 608 1 598 1 598 1 600 1 593

Månedsverk 2016 1 606 1 656 1 605 1 624 1 614 1 649 1 719 1 697 1 663 1 671 1 706 1 664
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Månedsverk 2017

Plantall 2017

Månedsverk 2016

2016

Klinikk Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept     Okt Nov

Gj. sn. pr. 

mnd. hittil 

i år

Gj. sn. pr. 

mnd. hittil 

i år 2016

Adm. 104 104 103 104 106 106 100 101 107 106        112       104              105               

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

Hammerfest 497 512 525 518 504 514 542 529 520 513        521       518              519               

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

Kirkenes 344 349 351 350 348 356 379 367 348 356        352       355              342               

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

PHR 307 306 312 304 312 311 315 306 299 302        300       307              311               

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

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

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

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

Plantall SDE 125 125 125 124 125 125 126 126 125 125        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 13 månedsverk etter korreksjon for registrerte 
refusjoner og innleie i november. Dette skyldes forsinkelse i registrering av refusjoner for 
tidligere måned, som er ført i oktober. Hittil i år er det et underforbruk på 5 månedsverk, 
herav refusjoner. Samme periode året før viser et overforbruk. 

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 18,97 % i november, som er en økning fra oktober, 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 november 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.  

November 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd November 2016

Gj. snitt hittil i 

år 2016 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 598                     1 600                    1 605                      1 604                      

Faste månedsverk 1 456                     1 458                    1 468                      1 438                      

Variable månedsverk 204                         210                        238                          218                          

Brutto månedsverk 1 660                     1 662                    1 654                      1 655                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -97                         -103                      -74                          -87                          

Innleie fra byrå 22                           36                          32                            37                            

Netto månedsverk 1 585                     1 595                    1 613                      1 606                      

Differanse -13                         -5                           8                              2                              
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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 november er 
på 15,75 % og er noe 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 oktober kan ikke rapporteres før feilen er rettet opp.  
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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 lavere i november sammenlignet med samme måned i 2016. 
November er den måneden med færrest brudd til nå i 2017.   
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for november 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.  
 

   

Kilde: GAT 
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De største bruddårsakene i november var «annet» (136) og «akutt mangel på nødvendig 
kompetanse» (136). Deretter kommer «akutt sykdom» (129) og «akutt aktivitetsforandring» 
(70). 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. 


