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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i 

Finnmarkssykehuset HF i perioden september 2022 - januar 

2023.  

Formålet med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Finnmarks-

sykehuset har gjennomført omstilling i 2022 i henhold til vedtatt 

plan, herunder reduksjon i innleie, slik at planlagte økonomiske 

effekter av tiltak oppnås.  

Formålet har også vært å bekrefte at Helse Nord RHF har hatt en 

hensiktsmessig oppfølging av foretakets omstilling, men dette 

omtales bare i oppsummeringsrapporten til Helse Nord RHF. 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved gjennomgang av 

dokumenter og intervjuer. 

Konklusjon 

Finnmarkssykehuset har bare delvis gjennomført den planlagte 

omstillingen i 2022, herunder reduksjon i innleie, og tiltakene 

har bare til en viss grad gitt den forventede økonomiske effekten 

i 2022. Det er derfor nødvendig å sørge for at foretakets 

omstilling i 2023 er basert på en realistisk plan, og at 

gjennomføringsevnen styrkes.   

 

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Finnmarkssykehuset å: 

1. Gjennomgå foretakets plan for omstilling for 2023 og sørge 

for at: 

a. tiltakene er tilstrekkelig operasjonalisert 

b. tiltakenes økonomiske effekt er realistisk beregnet og 

risikovektet 

c. fremdriftsplanen for tiltakene er realistisk 

d. tiltakene er av varig karakter 

e. tiltakene dekker omstillingsbehovet 

2. Vedta en oppdatert plan for 2023 som dekker omstillings-

behovet. 

3. Sørge for at tiltaksansvarlige har nødvendig prosess- og 

lederstøtte i tiltaksgjennomføringen.   

4. Fortsette å følge opp månedlig i lederlinjen at tiltaksarbeidet 

er i samsvar med fremdriftsplan og gir forventet økonomisk 

effekt, herunder innarbeide nye tiltak ved behov. 

5. Rapportere månedlig i virksomhetsrapporter status i 

tiltaksgjennomføringen i form av fremdrift og realiserte 

økonomiske effekter på foretaks- og klinikknivå. 

6. Fatte vedtak i styret om korrigerende tiltak, dersom plan for 

omstilling ikke gir forventet økonomisk effekt.   
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i 

Finnmarkssykehuset HF i perioden september-januar 2023. 

Revisjonssjef Janny Helene Aasen har vært oppdragsleder og har 

hatt det overordnede ansvaret. Tilsvarende revisjon er 

gjennomført i alle regionens sykehusforetak.  

Revisjonen har bestått av: 

• Melding om internrevisjon sendt 14.09.2022 

• Dokumentgjennomgang av innhentede dokumenter 

• Intervjuer gjennomført digitalt 

• Rapportutkast sendt 30.01.2023, tilbakemelding mottatt 

21.02.2023 

 

Rapporten er oversendt til: 

• Styret i Finnmarkssykehuset HF 

• Helse Nord RHF v/adm. direktør 

• Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF v/leder 

Alle internrevisjonens rapporter er tilgjengelig på følgende web-

adresse: helse-nord.no/internrevisjonen. 

1.1 Bakgrunn 

Grunnet den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen, Helse 

Nord, ble det kalt inn til foretaksmøte med alle helseforetakene i 

                                                        

1 Møte ble utsatt til 27.04.2022 

foretaksgruppen den 6. april 20221, hvor blant annet følgende 

ble vedtatt for Finnmarkssykehuset HF: 

1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Finnmarkssykehuset HF:  

a) Innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for 

omstillingsarbeidet i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for 

bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. 

Planen skal være konkret på hvilke tiltak som skal gjennomføres 

hvor ansvar, tidsfrister og milepeler fremkommer (…).  

b) Rapportere månedlig status for fremdriftsplanen i 

virksomhetsrapportene f.o.m. periode 4-2022.  

2. Omstillingsplanen skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF vedtok den 5. september 

2022 endringer i plan for internrevisjon ved at en revisjon av 

sykehusforetakenes gjennomføring av omstillingstiltak skal 

gjennomføres som neste oppdrag.  

Finnmarkssykehuset oversendte sin omstillingsplan til Helse 

Nord RHF innen fristen den 10.05.2022, styrebehandlet i sak 

043-2022 den 27.04.2022. 

1.2 Revisjonsgrunnlag 

Grunnlaget for denne revisjonen er vedtakspunkt 1 og 2 fra 

foretaksprotokoll av 27.04.2022. 

https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf/internrevisjonen-i-helse-nord-rhf
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2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Finnmarks-

sykehuset har gjennomført omstilling i 2022 i henhold til vedtatt 

plan, herunder reduksjon i innleie, slik at planlagte økonomiske 

effekter av tiltak oppnås. Formålet har også vært å bekrefte at 

Helse Nord RHF har hatt en hensiktsmessig oppfølging av 

foretakets omstilling. 

2.2 Omfang og fokusområder 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i omstillingsplanen som ble 

oversendt til Helse Nord RHF, jf. kap. 1.1, og omfatter 

Finnmarkssykehusets operasjonalisering og videreutvikling av 

denne, med fordypning innen Hammerfest sykehus og Kirkenes 

sykehus.  

Følgende fokusområder er lagt til grunn for internrevisjonens 

arbeid og vurderinger: 

1. Operasjonalisering og eierskap 

2. Gjennomføring av tiltak 

3. Oppfølging og oppdatering av planen 

4. Rapportering til og oppfølging fra foretakets styre 

5. Rapportering til og oppfølging fra Helse Nord RHF 

For hvert av fokusområdene er det definert revisjonskriterier 

basert på revisjonsgrunnlaget, jf. kap. 2.3. Disse er presentert 

samlet i Vedlegg 1 – Revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er de 

krav og forventninger som revisjonens observasjoner 

sammenlignes med. 

Fokusområde 5 omtales bare i oppsummeringsrapporten til 

Helse Nord RHF med kopi til sykehusforetakene. 

3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 

• Dokumentgjennomgang:  

Dokumenter mottatt fra Finnmarkssykehuset, eller innhentet 

fra foretakets websider, er gjennomgått og vurdert opp mot 

revisjonskriteriene, samt benyttet i forberedelser til 

intervjuene. Se Vedlegg 2 – Dokumentoversikt. 

• Intervjuer med:  

Adm. direktør, kvalitets- og utviklingsleder, HR-leder, 

økonomileder og avdelingsleder Budsjett og analyse, 

medisinsk fagleder, klinikkleder Hammerfest, avdelingsleder 

Medisin Hammerfest, klinikkleder Kirkenes, avdelingsleder 

Medisin Kirkenes og avdelingsleder Akuttmedisin 

Hammerfest. I noen av intervjuene deltok også 

økonomirådgiver. 
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4 Observasjoner  

4.1 Operasjonalisering og eierskap 

Fokusområdet omhandler hvorvidt omstillingsplan av 10. mai 

2022 er operasjonalisert slik at tiltak er angitt med ansvarlig, frist 

og forventet økonomisk effekt, om den er dekkende for å oppnå 

foretakets resultatkrav i 2022, og om planen inkluderer tiltak for å 

redusere innleie av personell fra byrå. Fokusområdet omhandler 

også om de ansvarlige for tiltakene har vært involvert i 

utarbeidelsen og har tatt eierskap til gjennomføringen. 

Foretakets økonomiske situasjon per april 2022:  

• Opprinnelig omstillingsutfordring ved inngangen til 2022 på 

140,5 mill. kroner2. 

• Negativt budsjettavvik per april 2022 på 83 mill. kroner. 

• Prognose for 2022 per april på minus 125 mill. kroner i 

budsjettavvik, korrigert for forventet tiltaksgjennomføring. 

Finnmarkssykehuset hadde et resultatkrav på 24 mill. 

kroner.  

Observasjoner vedrørende omstillingsplanen: 

• Operasjonaliserte tiltak i Tiltakspakke 1 Budsjett 2022, 

Tiltakspakke 2 Kostnadseffektivisering og Strakstiltak 

(strakstiltak gjaldt innstramminger vedrørende reise, innleie, 

innkjøp), med forventet risikojustert effekt på til sammen 

                                                        

2 I henhold til styresak 84-2021 Budsjett 2022 

136,8 mill. kroner, som var periodisert og spesifisert per 

klinikk, jf. figur 1. 
 

 
Figur 1 – Periodiserte forventede økonomiske effekter per april 

2022 (i tusen kroner), jf. vedlegg 3, styresak 043-2022. 
 

• De største økonomiske effektene i samlet omstillingsplan 

gjaldt tiltakene: økt aktivitet, bemanningsplanlegging, 

forbedret kodekvalitet, redusert innleie, rekruttering og 

nærværsarbeid.  

• I de utvalgte sykehusene var tiltakene med størst forventet 

økonomisk effekt: 

o Hammerfest sykehus: rekruttering, redusert innleie og 

bemanningsplanlegging. 
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o Kirkenes sykehus: økt aktivitet, redusert innleie og 

sykefravær.   

• Noen få tiltak i omstillingsplanen var av kortsiktig karakter, 

eks. vurdere om vakante stillinger skulle holdes ledig. 

• Prognose for månedsverkutvikling og kapasitetsutnyttelse (i 

form av plantall for DRG-poeng) på foretaksnivå fremgikk, 

men ikke på klinikknivå. Prognose for innleie var ikke med. 

Hvordan omstillingsplanen inkluderte tiltak for reduksjon av 

innleie fra byrå: 

• Reduksjon av innleie fra byrå var spesifikt nevnt i tiltaks-

listen for Hammerfest Sykehus og Kirkenes Sykehus, og 

inngikk også indirekte i tiltak som omhandlet rekruttering og 

nærværsarbeid.  

• Tiltakene som spesifikt gjaldt reduksjon av innleie i 

Hammerfest Sykehus og Kirkenes Sykehus, hadde en 

risikojustert effekt på til sammen 44 mill. kroner.  

Observasjoner om tiltaksansvarliges involvering og eierskap: 

• Ansvarlige i utvalgte sykehus/avdelinger har i stor grad vært 

involvert i utarbeidelsen av tiltak, både gjennom deltakelse i 

budsjettprosessen for 2022, gjennom deltakelse og/eller 

forankringsaktiviteter som del av prosjekt Kostnads-

effektivisering, og i utarbeidelsen av strakstiltak. 

• Ansvarlige i utvalgte sykehus/avdelinger har i hovedsak tatt 

eierskap til gjennomføringen av tiltakene. Noen ga uttrykk 

for at budsjettene har inneholdt de samme tiltakene over 

flere år, selv om de av erfaring vet at de ikke gir effekt. Videre 

ga de uttrykk for at budsjettene ikke var realistiske, noe som 

gjorde at det opplevdes vanskelig å komme i balanse på tross 

av tiltak. Det var en økende bevissthet gjennom året om at 

endringer måtte gjøres i egen drift, for å komme i balanse.  

4.2 Gjennomføring av tiltak 

Fokusområdet omhandler hvorvidt foretaket har oversikt over om 

tiltakene er iverksatt i henhold til frist i planen, og om gjennom-

førte tiltak gir forventet økonomisk effekt. 

Observasjoner om tiltaksgjennomføringen:  

• Oversikt over frister fremkom av omstillingsplaner, og 

oversikten over frister ble oppdatert løpende både på 

sykehusnivå og deretter på foretaksnivå med status på 

fremdrift. Status på fremdrift ble angitt ved fargekoder. Noen 

tiltak manglet frist, og noen få var forsinket, eller ikke startet.  

• I mottatte omstillingsplaner fra Hammerfest og Kirkenes 

sykehus, var det definert hvordan realisert effekt per tiltak 

skulle beregnes. Det fremkom ikke at negative effekter ble 

tatt hensyn til. 

• Effekten av iverksatte tiltak var beregnet månedlig per tiltak 

og inngikk i samlet oversikt.  

• Virksomhetsrapporter viste at budsjettavviket har hatt en 

negativ utvikling gjennom 2022, og det var realisert effekter 

for 60,4 mill. kroner, som utgjør 50 % av forventede effekter 

per november 2022, jf. figur 2.   
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Figur 2 – Forventede og realiserte økonomiske effekter (tall i 

tusen kroner) sammenlignet med utvikling budsjettavvik, jf. 

virksomhetsrapporter jan.-nov. 2022. 
 

• For Tiltakspakke 1 Budsjett 2022 var det realisert 52,4 mill. 

kroner, hvorav 28 mill. kroner fra økte ISF inntekter.  

• For Tiltakspakke 2 Kostnadseffektivisering og Strakstiltak var 

det realisert 7,6 mill. kroner, i hovedsak knyttet til 

strakstiltak. 

• Kirkenes sykehus hadde per november realisert 21 mill. 

kroner, som utgjorde 86 % av forventet effekt, i hovedsak 

knyttet til økt aktivitet (eks. «null-hull-i-timebok» og 

kodekvalitet) og rekruttering (med effekt for aktivitet). 

o Avdeling Medisin: har lyktes godt med rekruttering, og 

har delt rekrutteringserfaring med avdeling Medisin ved 

Hammerfest sykehus. Har lyktes med reduksjon av 

sykefravær (eks. ned fra 24% til 5% på poliklinikk) og 

kodeforbedring. Innleie fra byrå var lavt.   

• Hammerfest sykehus hadde per november realisert 13,5 mill. 

kroner, som utgjorde 23 % av forventet effekt, i hovedsak 

knyttet til økt aktivitet.  

o Avdeling Medisin: har hatt høy innleie av leger og 

spesialsykepleiere over mange år, grunnet mangel på 

faste ansatte. Har lyktes med rekruttering utover i året, 

jobbet med jobbglidning, og skulle se på sykepleierstyrte 

poliklinikker, samt mulig samarbeid med Kirkenes 

Sykehus om deling av legeressurs.  

o Avdeling Akuttmedisin: jobbet med rekruttering av 

intensivsykepleiere og spesialsykepleiere på operasjon, 

reduksjon av sykefravær, jobbglidning og intern 

organisering (eks. se på tilpasning av vakttider til 

pasientpågang). 

• Eksternt konsulentfirma ble leid inn fra juni for å bistå 

tiltaksansvarlige med operasjonalisering og oppfølging, 

grunnet manglende kapasitet i foretaksadministrasjonen og 

behov for mer fart i omstillingsarbeidet.  

o Utviklet dashbord for Finnmarkssykehuset i Helse Nords 

ledelsesinformasjonssystem, som har gitt status innen 

økonomi, aktivitet, månedsverk, sykefravær etc. 

Linjeledere har benyttet dette i oppfølging av 

omstillingen, med stor opplevd nytte. 
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o Igangsatt «Utkikksmøter» fra høsten 2022. Møtene har 

blitt gjennomført hver 2. uke som del av ledermøtet, ledet 

av klinikkleder, og med økonomiavdelingen som deltaker. 

Hensikten har vært å behandle områder hvor omstillings-

arbeidet ikke har gått som forventet, og vurdere status i 

tiltaksarbeidet (eks. om tiltak var i gang, eller om det var 

behov for nye).  

o Det ble introdusert en ny mal for tiltaksplan, men denne 

har primært blitt benyttet i budsjettprosessen for 2023. 

Aktiviteter på foretaksnivå: 

• Pilot for det regionale arbeidstidsplanleggingsprosjektet, 

GODT-planlagt er i gang ved Avdeling kirurgisk/ortopedisk 

ved Hammerfest sykehus. I forarbeidet har foretaket hatt 

fokus på oppdaterte legeplaner og tildeling av oppgaver i 

GAT, med bistand fra innleid ressurs fra Helse Stavanger.  

• Prosjekt Stabilisering og rekruttering er gjennomført i regi av 

HR, med ekstern bistand. Sluttrapport, Kartlegging knyttet til 

stabilisering og rekruttering (ikke styrebehandlet) skal 

resultere i ny handlingsplan for stabilisering og rekruttering 

fra 2023.  

Observasjoner om utviklingen i innleiekostnader fra byrå:  

• Tiltak knyttet til innleie ga ikke vesentlig reduksjon i innleie-

kostnadene per november 2022, men det var en forventning 

om ytterligere nedgang fremover, som følge av rekrut-

                                                        

3 Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene 

teringer. Budsjett for innleie i 2022 var lavt, og lå under 

forbruk i 2019. Se figur 3.  

Figur 3 – Utvikling innleie fra byrå 2022 (i tusen kroner) 

sammenlignet med budsjett 2022, regnskap 2021 og 2019, og 

krav i OD3 knyttet til innleie 2023, jf. virksomhetsrapporter 

jan.-nov. 2022. 
 

• Innleie har blitt forklart med vakante stillinger, sykefravær, 

permisjoner, og at innleie har vært nødvendig for forsvarlig 

drift. 
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Observasjoner om innleie fra byrå på klinikk-/avdelingsnivå: 

• Kirkenes sykehus:  

o Leide i hovedsak inn spesialsykepleiere på intensiv (uten 

lønnsmidler, avventet avklaring fra Helse Nord RHF).  

• Hammerfest sykehus: 

o Leide i hovedsak inn leger innen medisin, radiologi og 

psykiatri/rus, sykepleiere på intensiv og jordmødre.  

4.3 Oppfølging og oppdatering av planen  

Fokusområdet omhandler hvorvidt status i omstillingen følges opp 

i lederlinjen, om planen oppdateres med nye tiltak ved behov, og at 

disse operasjonaliseres slik beskrevet i 4.1. 

Observasjoner vedrørende oppfølging av omstillingsplanen:  

• Adm. direktør har hatt månedlige oppfølgingsmøter med 

klinikkleder, hvor status i omstillingen var tema. 

• Klinikkledelsen har hatt «Utkikksmøter» hver andre uke, jf. 

4.2. 

• Avdelingsledere har hatt jevnlige oppfølgingsmøter i 

avdelingen, samt med klinikkleder og kontroller, med fokus 

blant annet på økonomi og tiltaksarbeid. 

• I styresak 65-2022 ble det vedtatt innstramming i 

strakstiltak ved full stopp i innleie, reise, og innkjøp, med 

noen unntak ved krise eller beredskap, og ikke-igangsatte 

investeringer. Unntak skulle besluttes av adm. direktør. For å 

sikre lik vurdering, har forespørsler om innleie, innkjøp eller 

reise blitt behandlet i ukentlige møter mellom klinikk-

lederne, med innstilling til adm. direktør. I møtet har klinikk-

lederne også vurdert muligheten for å avhjelpe, eller lære av 

hverandre.   

• Prosedyren Intern delegering av fullmakter (PR20697) ble 

oppdatert to ganger, i juni og desember 2022.  

Observasjoner vedrørende oppdateringer av omstillingsplanen:  

• Noen få nye tiltak ble lagt til i omstillingsplanen for 2022; 

nedleggelse av smittesporingsteam og testteam. Tiltakene 

var operasjonalisert og risikovurdert til 2,9 mill. kroner.  

• Det ble formidlet at hovedfokus høst 2022 var å utarbeide 

tiltak som del av budsjettprosessen for 2023. 

• Flere ga uttrykk for at dagens organisering ikke er bære-

kraftig pga. ressurssituasjonen, og at det derfor er nødvendig 

å vurdere funksjonsfordeling, organisering og samarbeid 

(eks. ambulering) i Finnmarkssykehuset. Se også kap. 4.4 om 

styresak 85-2022. 

4.4 Rapportering til og oppfølging fra foretakets 

styre 

Fokusområdet omhandler hvorvidt foretaket rapporter pålitelig 

informasjon til eget styre om status for omstillingen, jf. 

vedtakspunkt 1b) i foretaksprotokoll av 27.04.2022, og om styret 

følger opp og vedtar korrigerende tiltak ved behov. 

De månedlige virksomhetsrapportene for perioden juli-

november 2022, har inkludert:  
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• Status i tiltaksarbeidet, i hovedsak omtalt på foretaksnivå og 

per tiltakspakke, i mai pr tiltak, i juni-august kun for 

strakstiltak, og i november med detaljer på klinikknivå.  

• Realisert økonomisk effekt på tiltaksgjennomføringen, målt i 

kroner og i prosent av budsjettert effekt, i hovedsak på 

aggregert nivå, og av og til per klinikk eller tiltakspakke.  

• Prognose for bemanning vist som faktisk medgått mot 

plantall hittil i år på foretaksnivå, ikke per klinikk.  

• Innleiekostnader på foretaksnivå (resultat mot budsjett) 

hittil i år, og sammenlignet med tidligere år, ikke prognose. 

• Kapasitetsutnyttelse målt i antall episoder mot plantall på 

foretaksnivå, samt ISF-poeng mot plantall på foretaksnivå, 

ikke per klinikk.   

• Resultatprognose for 2022, samlet og per klinikk, med 

begrunnelse for justeringer. Finnmarkssykehuset justerte sin 

prognose fra april til mai, fra juni til juli, august til september 

og september til oktober. 

 

Observasjoner om styrets oppfølging:  
• Straksvedtak ble vedtatt allerede tidlig på året, i styresak 34-

2022 (møtedato 27.-28.04.2022), med noen innstramminger 

i fullmakter.  

• I styresak 65-2022 (møtedato 23.08.2022) presiserte styret 

at tidligere vedtatte tiltak i styresak 34- og 36-2022 fortsatt 

gjaldt. I tillegg ble strakstiltakene strammet inn med vedtak 

om full stopp i innleie, innkjøp, reiseaktivitet og 

investeringer med noen unntak (fullmakt til adm. direktør å 

beslutte), jf. kap. 4.3. Styret ba også om gjennomføring av 

informasjonsmøter med de ansatte for å sikre forståelse for 

alvoret i situasjonen, hvor også styret skulle inviteres inn.  

• I styresak 85-2022 (møtedato 26.10.2022) vedtok styret å 

støtte iverksettelsen av et foretaksovergripende arbeid i 

2023, hvor samarbeid på tvers, funksjonsfordeling og 

organisering skal ses på, grunnet behov for ytterligere 

omstilling for å bedre den økonomiske situasjonen. 

• I styresak 96-2022 (møtedato 14.12.2022) vedtok styret å 

oppheve tidligere vedtak i sak 65-2022 pkt. 2 om reise- og 

innkjøpsstopp, men at dette fortsatt måtte vurderes i lys av 

den økonomiske situasjonen.  

• I intervju ble det påpekt at det opplevdes krevende at styret 

ventet lenge med å kommunisere at nedtak av stillinger 

måtte til. Noen oppfattet også styret som detaljorientert, 

samtidig som det ble stilt få spørsmål om konkret status i 

tiltaksgjennomføringen. 

Observasjoner knyttet til budsjett 2023: 

• I styresak 97-2022 vedtok styret et budsjett for 2023 med en 

uløst omstilling på 111,5 mill. som vil fremkomme som 

månedlige budsjettavvik i 2023. Foretakets beregnede 

omstillingsutfordring for 2023 før tiltak, var estimert til om 

lag 232,5 mill. kroner. Risikojusterte tiltak var estimert til 

120 mill. kroner. 
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5 Konklusjon, vurderinger og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Finnmarkssykehuset har bare delvis gjennomført den planlagte 

omstillingen, herunder reduksjon av innleie, og tiltakene har i 

liten grad gitt forventet økonomisk effekt i 2022. Det er derfor 

nødvendig å sørge for at foretakets omstilling i 2023 er basert på 

en realistisk plan, og at gjennomføringsevnen styrkes.  

5.2 Vurderinger  

I dette kapitlet omtales internrevisjonens vurderinger, 

oppsummert i form av de viktigste svakheter og bevarings-

punkter ved omstillingsarbeidet i foretaket. 

5.2.1 Svakheter 

Omstillingsplanen var ikke dekkende for behovet 

Den innsendte omstillingsplanen inneholdt ikke tiltak som var 

tilstrekkelig til å dekke omstillingsutfordringen ved inngangen 

til 2022, noe som var uttrykt ved en budsjettprognose på minus 

125 mill. kroner, korrigert for forventet tiltaksgjennomføring. 

Planen har ikke blitt oppdatert med nye tiltak i løpet av 2022, til 

tross for at gapet har vokst utover i året.  

Det er også en svakhet at omstillingsplanen inneholdt tiltak av 

kortsiktig karakter, og at eventuelle negative effekter av tiltak 

ikke nødvendigvis var hensyntatt i beregningen. 

 

Mangelfullt eierskap til tiltaksgjennomføring  

Tiltaksgjennomføringen i form av realiserte økonomiske effekter 

var vesentlig lavere enn forventet i 2022. En situasjon med 

negative budsjettavvik år etter år, eierskapet til egen budsjett-

ramme og evnen til å iverksette tiltak av langsiktig karakter. 

Eierskap til tiltaksgjennomføringen er en forutsetning for å 

lykkes med krevende omstillingsarbeid.  

Mangelfull tiltaksgjennomføring 

De realiserte økonomiske effektene var vesentlige lavere enn 

forventede effekter for 2022. Når tiltak er operasjonalisert og 

risikovurdert, bør sannsynligheten for at tiltak gjennomføres og 

har forventet effekt, være høy. 

5.2.2 Bevaringspunkter 

Oversikt over realiserte effekter  

For alle tiltak i omstillingsplanen er det definert hvordan 

realisert effekt skal beregnes. Faktisk realisert effekt beregnes 

per tiltak månedlig, og aggregeres, slik at sum realisert per 

klinikk og for foretaket fremkommer. Dette gir god innsikt i 

hvordan omstillingsarbeidet faktisk går, som grunnlag for å 

vurdere om korrigerende tiltak er behøvelig.  
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Systematisk oppfølging gjennom hele lederlinjen 

Oppfølgingen av omstillingsplanen vurderes som god og 

systematisk gjennom hele lederlinjen, fra avdeling via klinikk og 

til adm. direktør. Det bidrar til god situasjonsforståelse og gir 

grunnlag for pålitelig rapportering.  

 

Samarbeid og forbedring gjennom klinikkledermøter 

De ukentlige klinikkledermøtene som ble etablert høst 2022 

fremstår som verdifulle ved at de legger til rette for økt 

samarbeid på tvers av klinikker, og at de motvirker silotekning.  

Foretaksovergripende tiltaksarbeid for å styrke omstillingen 

Det er positivt at Finnmarkssykehuset har vedtatt å igangsette et 

foretaksovergripende omstillingsarbeid for å bedre den 

økonomiske situasjonen. Det kan bidra til at foretaket finner 

løsninger som utnytter foretakets samlede og tilgjengelige 

ressurser på en best mulig måte.  

 

 

 

 

 

5.3 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Finnmarkssykehuset å: 
 

1. Gjennomgå foretakets plan for omstilling for 2023 og sørge 

for at: 

f. tiltakene er tilstrekkelig operasjonalisert 

g. tiltakenes økonomiske effekt er realistisk beregnet og 

risikovektet 

h. fremdriftsplanen for tiltakene er realistisk 

i. tiltakene er av varig karakter 

j. tiltakene dekker omstillingsbehovet 

2. Vedta en oppdatert plan for 2023 som dekker omstillings-

behovet. 

3. Sørge for at tiltaksansvarlige har nødvendig prosess- og 

lederstøtte i tiltaksgjennomføringen.   

4. Fortsette å følge opp månedlig i lederlinjen at tiltaksarbeidet 

er i samsvar med fremdriftsplan og gir forventet økonomisk 

effekt, herunder innarbeide nye tiltak ved behov. 

5. Rapportere månedlig i virksomhetsrapporter status i 

tiltaksgjennomføringen i form av fremdrift og realiserte 

økonomiske effekter på foretaks- og klinikknivå. 

6. Fatte vedtak i styret om korrigerende tiltak, dersom plan for 

omstilling ikke gir forventet økonomisk effekt.  

 



 

Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og 

vurderinger:  

1. Operasjonalisering og eierskap 

0) Omstillingsplan av 10.05.22 er dekkende for å oppnå foretakets resultatkrav i 

2022. 

a) Omstillingsplanen er operasjonalisert slik at tiltak, ansvarlig, frist for 

iverksettelse og forventet økonomisk effekt er klart definert. 

b) Omstillingsplanen inkluderer tiltak for å redusere innleie av personell fra byrå, jf. 

krav i Oppdragsdokument 2022. 

c) De ansvarlige for tiltakene har vært involvert i utarbeidelsen og har tatt eierskap 

til gjennomføringen. 

2. Gjennomføring av tiltak 

a) Foretaket har oversikt over om tiltakene er iverksatt i henhold til frist i planen. 

b) Gjennomførte tiltak gir forventet økonomisk effekt. 

3. Oppfølging og oppdatering av planen 

a) Gjennomføringen av omstillingsplanen følges opp i lederlinjen. 

b) Omstillingsplanen oppdateres løpende for å håndtere nye utfordringer knyttet til 

økonomisk bærekraft. Nye/endrede tiltak operasjonaliseres tilsvarende som 

opprinnelige tiltak. 

4. Rapportering til og oppfølging fra foretakets styre 

a) Foretaket rapporter pålitelig informasjon til eget styre om status for 

tiltaksgjennomføringen, samt om realiserte og planlagte økonomiske effekter. 

b) Styret i foretaket følger opp status for tiltaksgjennomføringen, at dette gir 

forventet økonomisk effekt, og vedtar korrigerende tiltak ved behov. 

5. Rapportering til og oppfølging fra Helse Nord RHF 

a) Helse Nord RHF mottar pålitelig informasjon om status for foretakets omstilling. 

b) Helse Nord RHF har en hensiktsmessig oppfølging av at omstillingen gir forventet 

økonomisk effekt. 

c) Helse Nord RHF rapporterer pålitelig informasjon til eget styre om status for 

sykehusforetakenes omstilling. 

 



 

 

Vedlegg 2 - Dokumentoversikt 

Følgende dokumenter er gjennomgått i forbindelse med revisjonen: 

Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF (innkalling og 

protokoll) 

• Foretaksmøte 27.04.2022, Finnmarkssykehuset HF 

• Foretaksmøte 10.06.2022, Finnmarkssykehuset HF 

• Foretaksmøte 15.08.2022, Finnmarkssykehuset HF 

• Foretaksmøte 06.12.2022, Finnmarkssykehuset HF 

Styresaker (saksfremlegg, vedlegg og protokoll) 

• Styresak 61/2021, Rapport fra KPMG vedrørende aktivitet og økonomi i 

Finnmarkssykehuset HF  

• Styresak 84/2021, Budsjett 2022 

• Styresak 86/2021, Handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022  

• Styresak 34/2022, Virksomhetsrapport 3/2022 Finnmarkssykehuset HF 

• Styresak 36/2022, Kostnadseffektivisering 2022, oppfølging av styresak 61/2021 

rapport fra KPMG vedørende aktivitet og økonomi i Finnmarkssykehuset HF, og 

styresak 86/2021 Handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022  

• Styresak 43/2022, Virksomhetsrapport 4/2022 Finnmarkssykehuset HF  

• Styresak 53/2022, Virksomhetsrapport 5/2022 Finnmarkssykehuset HF  

• Styresak 65/2022, Virksomhetsrapport 6 og 7/2022 Finnmarkssykehuset HF  

• Styresak 76/2022, Virksomhetsrapport 8/2022 Finnmarkssykehuset HF  

• Styresak 85/2022, Virksomhetsrapport 9/2022 Finnmarkssykehuset HF  

• Styresak 95/2022 Virksomhetsrapport 10 2022 Finnmarkssykehuset HF 

• Styresak 96/2022 Virksomhetsrapport 11 2022 Finnmarkssykehuset HF 

• Styresak 97/2022 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og føringer 

inkludert investeringsbudsjett 2023 

Andre foretaksinterne dokumenter 

• Tiltaksplan med kostnadseffekt Finnmarkssykehuset- rapportering fom mai, mottatt 

08.11.2022 

• FIN Presentasjon i møte med RHF-ets innsiktsteam, mottatt 08.11.2022 

• Karabin - Presentasjon kickoff operasjonalisering av tiltak, mottatt 03.11.2022 

• Sluttrapport PwC Kartlegging knyttet til stabilisering og rekruttering, datert 

02.09.2022 

• GODT-planlagt pilot i Finnmark Gode erfaringer og bedre oversikt, publisert 

10.01.2023 på intranett 

Klinikkinterne dokumenter: 

• Tiltaksplan 2022 Kirkenes sykehus per 31.10.2022 

• Tiltaksplan 2023 Kirkenes sykehus per 30.11.2022 

• Tiltaksplan Hammerfest oppdatert etter møte 3.nov 



 

 

 

Helse Nord RHFs oppfølgingsmøter med Finnmarkssykehuset HF (innkalling, 

presentasjoner og protokoll) 

• Oppfølgingsmøte 18.05.2022, Finnmarkssykehuset HF 

• Oppfølgingsmøte 26.08.2022, Finnmarkssykehuset HF 

• Oppfølgingsmøte 28.10.2022, Finnmarkssykehuset HF 

• Oppfølgingsmøte 30.11.2022, Finnmarkssykehuset HF 

Korrespondanse mellom Helse Nord RHF og foretaket 

• Brev fra Helse Nord RHF til sykehusforetakene om kvalitetssikring av innsendte 

omstillingsplaner, datert 04.07.2022 

• Epost fra Finnmarkssykehuset til Helse Nord RHF: Tilbakemelding på brev datert 

04.07.2022 - Tiltak pr august 2022 og det videre arbeidet, inkludert vedlegg, sendt 

22.08. 2022 

• E-post fra Finnmarkssykehuset til Helse Nord RHF: Videresending av 

bekymringsmelding vedrørende bemanningssituasjon for gynekologer og 

jordmødre, sendt 22.09.2022 

• Bekymringsmelding vedrørende bemanningssituasjon for gynekologer og jordmødre 

ved Hammerfest sykehus, sendt 08.08.2022  

 


