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Bakgrunn og formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 125-2019 Finnmarkssykehuset Nye
Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjektet - oppfølging av styresak 192018 i styremøte 27. november 2019. Styret fattet følgende vedtak i punkt 1 og 2 (av 4):
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektrapport for nye Hammerfest sykehus
innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til
ferdigstillelse i 2024.
2. Styret godkjenner byggestart og kontraktsinngåelser under forutsetning av at
Finnmarkssykehuset HF legger fram en forpliktende milepælsplan for
omstillingstiltakene i styremøte i desember 2019.
Formål med denne styresaken er oppfølging av vedtakets punkt 2 i styresak 125-2019.
Behandling i styret i Finnmarkssykehuset HF
Notat fra Finnmarkssykehuset HF til Helse Nord RHF som omhandler vedtakets punkt 2,
samt tiltaksplan for å sikre økonomisk bærekraft, med milepæler og ansvar for
gjennomføring, samt handlingsplan for redusert innleie og overtid, er vedlegg 1, 2 og 4
til denne styresaken.
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandler sak 91/2019 Budsjett 2020, inkludert
investeringsbudsjett 2020 – 2027 i styremøte 16. desember 2019. Styresak 91/2019 med
vedlegg nr. 1 er utrykt vedlegg nr. 5 og 6 til denne styresaken. Protokoll fra styremøte i
Finnmarkssykehuset HF legges frem ved møtestart 18. desember 2019.
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Finnmarkssykehuset HFs økonomiske situasjon
Helseforetaket har et resultatkrav på +24 mill. kroner for 2019. Resultat pr. november
2019 er - 53 mill. kroner, det vil si 75 mill. kroner lavere enn budsjett. Aktivitet og
inntekter er i tråd med budsjett. Årsak til avviket er i hovedsak høyere kostnader til lønn
og innleie av helsepersonell, samt eksternt kjøp av helsetjenester.
Helseforetaket har beregnet ca. 48 % gjennomføringsgrad av planlagte omstillingstiltak
for 2019. Ikke gjennomførte tiltak videreføres til 2020. Det vises for øvrig til
virksomhetsrapport nr. 11-2019, jf. styresak 139-2019.
Omstillingsplan 2020
Samlet omstilling for 2020 utgjør 120 mill. kroner som utgjør 5,2 % av inntektene til
helseforetaket.
Planen for 2020-2027 utgjør omstillingstiltak for ca. 166 mill. kroner frem mot 2025,
samt ytterligere 38 mill. kroner årlig som følge av nytt sykehus. Se tabell 1, samt vedlegg
nr. 1:
Tiltaksplan
Driftsbesparelse NHS
Tiltak for økte IKT kostnader, estimat kurveprosjekt
Tiltak 2019 videreført 2020
Nye tiltak 2020 klinikker
Anskaffelsesstrategi
Pasientreisekostnader
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan

2019

Uløst omstilling(gir minus)

2020

2021

2022

2023

2024

0

19
64
12
22
3
120

19
64
17
23
3
126

19
64
22
24
3
132

19
64
24
25
3
135

29
19
64
24
27
3
166

2025
38
29
19
64
24
28
3
205

-64

65

63

68

71

117

-3

2026
2027
38
38
29
29
19
19
64
64
24
24
29
31
3
3
206
207
2

Tabell 1 - Omstillingsplan Finnmarkssykehuset HF 2020-2027

Oversikten i tabell 1 forutsetter at prosjektet gjennomføres innenfor P(50)-rammen.
Dersom P(85)-rammen kommer til anvendelse, øker omstillingsutfordringen med ca. 25
mill. kroner fra og med 2025.
Fordeling mellom klinikker fremgår av tabell 2, samt vedlegg nr. 2:
1
2
3
4
5
6
7
8

Klinikk
Psykisk helse og TSB
Klinikk Kirkenes
Klinikk Hammerfest
Drift og eiendom
Prehosp. tjenester
Administrasjon
Pasientreiser
Innkjøp
Til sammen

mill. kr/år
21,3
27,2
17,3
11,1
6,3
2,6
21,6
12,0
119,4

Største poster
Red. fristbruddkostnader, red. innleie
Bedre kodekvalitet, redusert innleie leger
Økt aktivitet poliklinikk og elektiv kirurgi
Red. vdl. boliger Hammerfest, energikost. KKN
Red. sykefravær, bortfall engangskostn. amb.båt
Stillingsreduksjon, lavere reisekostn.
Lavere kostnader pas.reiser Alta
Ref. ansk. legemidler, Sykehusinnkjøp HF

Tabell 2 - Omstillingsplan Finnmarkssykehuset HF 2020 pr. klinikk
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Risiko
Finnmarkssykehuset HF har risikovurdert tiltaksplanen, og mener det er realistisk å
gjennomføre tiltak for i overkant av 80 mill. kroner for 2020, jf. tabell 3:
Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

sannsynlighet for
gjennomføring

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år

Risikovurderte
tiltak
1
30 031
0,8
13 722
0,5
0,2
0

33 582
990
78 325

Tabell 1 - Risikovurdert omstillingsplan 2020

Dersom Finnmarkssykehuset HFs risikovektede tabell legges til grunn, er det sannsynlig
at gjennomføringsgraden blir 65 % (78/120.)
Dette betyr at det vil gjenstå ca. 40 mill. kroner i omstilling som overføres til 2021.
Basert på bærekraftanalysen, er det sannsynlig at Finnmarkssykehuset HF i 2020 vil få
et overskudd på (65-40) ca. 24 mill. kroner.
Omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF må pågå med full styrke frem mot 2025,
når avskrivingene fra nytt sykehus kommer inn i regnskapet.
Risikoreduserende tiltak
Det er høy risiko i budsjettopplegget til Finnmarkssykehuset HF.
Helseforetaket har i sitt innspill til langsiktig økonomiplan bedt om et ekstra
driftstilskudd på 15 mill. kroner/år i tre år, tilsvarende som Nordlandssykehuset HF har
hatt i deler av byggeperioden1. Begrunnelsen for driftsstilskudd til Nordlandssykehuset
HF var merkostnader som helseforetaket hadde knyttet til bygging/renovering samtidig
med løpende drift.
Finnmarkssykehuset HF har gjennomført store investeringer Kirkenes, Alta og Karasjok.
For å sikre et robust budsjettopplegg for helseforetaket, anbefales at det ved rullering av
langsiktig økonomisk plan i 2020, planlegges med driftstilskudd på 40 mill. kroner/år i
perioden 2025-2027. Beløpet kommer i tillegg til planlagt kapitalkompensasjon.
Begrunnelsen er at Finnmarkssykehuset HFs investeringsnivå, og tilhørende
omstillingsbehov, er relativt mye større sammenliknet med størrelsen på de øvrige
helseforetakene.
Det anbefales at det i tillegg til Finnmarkssykehuset HFs omstillingsplan, planlegges med
tiltak som bidrar til å sikre foretaksgruppens samlede bæreevne. Dette betyr
omfordeling av prioriteringer i langsiktig økonomisk plan, tentativt med 20 mill. kroner
i 2020 stigende til 40-50 mill. kroner i 2024-2025.

1

30 mill. kroner/år

Styremøte i Helse Nord RHF
18DES2019 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 31

Ved å holde tilbake overskudd sentralt, vil foretaksgruppen tåle at omstillingsarbeidet i
Finnmarkssykehuset HF kan ta noe lengre tid enn planlagt. Det vil også gjøre
foretaksgruppen mer robust for eventuelle andre endringer i forutsetningene for
langsiktig økonomi. Det anbefales at innstramming får virkning fra og med 2020, og at
noe av dette tas som en planlagt nedprioritering av midler til forskning i en periode på
tre år fra og med 2021.
Tiltak for å sikre måloppnåelse
For å øke organisasjonens gjennomføringskraft, har Finnmarkssykehuset HF blant annet
innført følgende tiltak:
 Årsplanlegging for innleie av helsepersonell, hvor omfang planlegges på uke-nivå.
Det avsettes ressurser i HR og økonomi til beregning, oppfølging og rapportering. I
tillegg avsettes ressurs i klinikkene for oppfølging av ordre mot faktura fra byrå, og
fullmakt til innleie legges på avdelingsnivå.
 Nærværsarbeid for å følge opp sykefravær, herunder innsatsteam. Sykefraværet for
oktober var 6,9 %.
 Iverksatt innsatsteam for rekruttering, ledet av HR-avdelingen.
 Innført analyseteam fra HR og økonomi med fokus på avdelinger med stort
overforbruk, og sammenlikning mot andre avdelinger i andre helseforetak.
Hammerfest sykehus – teknisk tilstand pr. 2015
Sykehuset har hoved-byggetrinn fra 1950- og 1970-tallet samt noen mindre tilbygg fra
ca. 1990- og 2000-tallet. Teknisk tilstand for bygningsmassen ble kartlagt i forbindelse
med idéfaserapporten. Fra rapporten hitsettes:
Vektet teknisk tilstand for bygningsmassen i Hammerfest er tilstandsgrad 2, som er dårlig
og som innebærer omfattende behov for teknisk oppgradering. Bygningene med dårligst
tilstand er sørfløy, nordfløy, og deler av nordøstfløy, men de øvrige har også omfattende
behov. En del bygningskomponenter har også tilstandsgrad 3, og tilsier betydelig
oppgraderingsbehov som bør gjennomføres i løpet av de nærmeste 5 år. Dette omfatter
særlig ventilasjon, elkraft og klimaskall.
Samlet er det rent tekniske oppgraderingsbehovet estimert til ca. 360 mill, hvorav akutte
tiltak utgjør ca 200 mill (ref multiMap rapport fra 2015). I tillegg kommer behov for
ombygging, standardheving til nyere forskriftskrav etc.
Omregnet i 2019-kroner tilsier det et oppgraderingsbehov på ca. 4152 mill. kroner.
Tallet er beheftet med usikkerhet. Se vedlegg nr. 3 for nærmere informasjon.

2

Multiplikator 3,5 % p.a.
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Premisser fra tidligere vedtak
I styresak 125-2019 (godkjenning av forprosjektrapport), ble det henvist til tidligere
vedtak i styret (jf. styresak 5-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer endringer i forutsetninger, oppfølging av styresak 162-2018 - styremøte 7. februar 2019).
I denne styresaken sluttet styret i Helse Nord RHF seg til adm. direktørs ståsted om at:
1. Første prioritet er å ha kontroll over økonomien: At det budsjetteres med realistiske
forutsetninger for aktivitet, inntekter og kostnader til arbeidskraft – samtidig som det
ligger incentiver til kontinuerlig forbedring. Styret sluttet seg til at fremdriften i
innføringen av kliniske systemer må sikres.
2. At det ikke er forsvarlig å gå videre med nye investeringer uten at økonomien i de
aktuelle helseforetak er under kontroll.
Omstillingsplanen i Finnmarkssykehuset HF er ambisiøs, men trolig realistisk over en
tidshorisont på tre til fire år. Dersom omstillingsarbeidet ikke lykkes, må
foretaksgruppen nedprioritere andre områder ytterligere.
Konsekvens i tilfelle utsettelse
Dersom gjennomføringsfasen av nye Hammerfest sykehus utsettes, må styret i Helse
Nord RHF ta stilling til følgende risiko:
 Nødvendige kortsiktige vedlikeholdstiltak i dagens sykehus
 Merkostnader knyttet til prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg HF
 Samarbeidsavtalene med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet
Nærmere informasjon vil bli gitt i styremøte 18. desember 2019.
Medbestemmelse
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for
omstillingstiltakene vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i
Helse Nord RHF, den 17. desember 2019. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved
møtestart.
Brukermedvirkning
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for
omstillingstiltakene vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF,
den 16. desember 2019. Protokoll fra RBU-møtet legges frem ved møtestart.
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Adm. direktørs vurdering
Finnmarkssykehuset HF har jobbet systematisk og godt med omstillingsplaner gjennom
mange år. Adm. direktør må likevel konstatere at helseforetaket får et budsjettavvik på
60-75 mill. kroner i 2019, hvilket gir grunn til å reise tvil om hvorvidt
bærekraftanalysen er realistisk.
Det er særlig kostnader til lønn, innleie av helsepersonell og kjøp av eksterne
helsetjenester som gjør at helseforetakets økonomi ikke er i tråd med plan. Arbeidet
med rekruttering, lavere sykefravær, og å øke aktivitet uten å øke ressurspådrag, er helt
avgjørende for at Finnmarkssykehuset HFs omstillingsplan skal lykkes.
Investering i nytt og moderne bygg vil trolig bidra til at Hammerfest sykehus vil fremstå
som mer attraktivt for rekruttering i tiden fremover. Samarbeidet med Universitetet i
Tromsø, Norges arktiske universitet vil også styrke stedets fremtidige attraktivitet.
Helseforetaket har innført ekstra grep rundt ledelse av omstillingsarbeidet. Det blir
særlig viktig at styret i helseforetaket følger opp milepælsplanen fra måned til måned
fremover.
Isolert sett, i lys av Finnmarkssykehuset HFs økonomi, kan det være gunstig å utsette
gjennomføringsfasen til 2021. En samlet vurdering av ulempene det vil medføre for
prosjektet, tilstandsgraden for nåværende sykehus, Finnmarkssykehuset HFs detaljerte
plan for omstilling, og Helse Nord RHFs foreslåtte risikoreduserende tiltak, finner adm.
direktør det riktig å anbefale overgang til gjennomføringsfase nå.
Anbefalingen forutsetter omprioritering av andre driftsmidler i størrelsesorden 20 mill.
kroner i 2020 stigende til tentativt 40-50 mill. kroner i 2024-2025.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset HF og
oppstart av gjennomføringsfasen for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på
2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. Styret forutsetter at adm. direktør innarbeider forslag om omprioritering av
minimum 20 mill. kroner i 2020 som holdes tilbake i Helse Nord RHF for å styrke
regionens samlede bærekraft.
3. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å
innarbeide videre opptrapping av årlig regional reserve på minimum 40 mill. kroner
innen 2024.
4. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å
innarbeide styrking av Finnmarkssykehuset HF med inntil 40 mill. kroner pr. i tre år
fra og med 2025.
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5. Styret ber adm. direktør om å sikre tett oppfølging av at omstillingsarbeidet i
Finnmarkssykehuset HF gjennomføres i tråd med plan, og i nært samarbeid med
tillitsvalgte og vernetjenesten.
Bodø, den 11. desember 2019
Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:
1) Notat fra Finnmarkssykehuset HF til Helse Nord RHF ad. Tiltaksplaner 2020 med
milepæler, ansvar og risikovurdering
2) Plan for omstillingstiltak 2020
3) Notat fra Sykehusbygg HF – utdrag fra idéfaserapport ad. teknisk tilstand
4) Handlingsplan for reduksjon av innleie og overtid – Finnmarkssykehuset HF
Utrykte vedlegg:
5) Styresak 91/2019 Budsjett 2020 – inkludert investeringsbudsjett 2020-2027
6) Vedlegg til styresak 91/2019 – Budsjett 2020 Finnmarkssykehuset HF
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Notat til Helse Nord
Fra Finnmarkssykehuset
Tiltaksplaner 2020 med milepæler,
ansvar og risikovurdering
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Oppsummering
Klinikkenes tiltaksplaner ble utarbeidet i august 2019 med utgangspunkt i en prognose
på -34 mill. Prognosen var basert på at klinikkene gjennomførte tiltak for 2019.
Tiltaksplanene for 2019 er ikke gjennomført som planlagt og vil videreføres til 2020. Det
er satt milepæler for gjennomføring av tiltakene.
I juni 2019 startet arbeidet med å utarbeide tiltaksplaner for 2020. Disse tiltaksplanene
ble vedtatt av styret i september 2019, sak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-2027. I
budsjettprosessen har klinikkledelsen i de ulike klinikkene gjennomført risikovurdering
av hvert enkelt tiltak samt utarbeidet en milepælsplan for det enkelte tiltak.
Finnmarkssykehuset har en prognose på -64 mill. Det er utarbeidet tiltak i 2020 på 120
mill. Tiltaksplanene består av tiltak i klinikkene på 73 mill., samt tiltak knyttet til driftog eiendom på 11 mill. og pasientreisekostnader samt nye avtaler på medikamenter på
totalt 33,5 mill.
Klinikk
Klinikk Psykisk helsevern og rus
Klinikk Kirkenes
Klinikk Hammerfest
SDE
Prehospitale tjenester
Admininistrasjon
Sum

2019
21 325
27 130
17 253
11 142
6 250
36 197
119 297

Alle tiltak er risikovurdert på klinikknivå, og det er satt inn avbøtende tiltak for tiltak
som har høy eller middels risiko (3-4 eller 5). Klinikkene har vurdert risikoen for
gjennomføring av tiltak slik:
Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år

sannsynlighet for
gjennomføring

Risikovurderte
tiltak
1
30 031
0,8
13 722
0,5
0,2
0

33 582
990
78 325

Klinikkene har vurdert risikoen for gjennomføring av tiltak. Vurderingen ovenfor viser
at klinikkene vurderer at 78,3 mill. av 119 mill. gjennomføres med stor grad av
sikkerhet.
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Tiltak og løsningsstrategi
Klinikkene har utarbeidet tiltak for 2020, disse er vedtatt i styresak 68/2019
Bærekraftsanalyse 2020-2027. I budsjettprosessen er tiltakene risikovurdert. For tiltak
med høy eller middels risiko er det iverksatt avbøtende tiltak for å redusere
gjennomføringsrisiko. I tillegg har klinikkene vurdert tiltak fra 2019 som ikke er
gjennomført, disse videreføres til 2020. Tiltak som var synliggjort, men ikke beregnet i
styresak 68/2019, er beregnet i denne saken. For detaljerte risikoanalyser og
milepælsplaner henvises det til kapitel 5 Klinikkvise budsjetter.
Tiltaksplan for perioden 2020-2027:
Tiltaksplan
Driftsbesparelse NHS
Tiltak for økte IKT kostnader, estimat kurveprosjekt
Tiltak 2019 videreført 2020
Nye tiltak 2020 klinikker
Anskaffelsesstrategi
Pasientreisekostnader
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling(gir minus)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

19
64
12
22
3
120

19
64
17
23
3
126

19
64
22
24
3
132

19
64
24
25
3
135

29
19
64
24
27
3
166

2025
38
29
19
64
24
28
3
205

-64

65

63

68

71

117

-3

2026
2027
38
38
29
29
19
19
64
64
24
24
29
31
3
3
206
207
2

7

Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet og risikovurdert tiltak på 120 mill. i 2020. I 2019
hadde foretaket risikojusterte tiltak på 47 mill. Prognosen viser at det vil gjennomføres
tiltak for 28 mill. i 2019. Dermed overføres det tiltak for 19 mill. til 2020. I tillegg er det
vedtatt, i styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-2027, tiltak for 64 mill. i 2020.
Det er identifisert ytterlige tiltak knyttet til anskaffelsesstrategi, pasientreise og
administrasjonen beregnet til hhv. 12 mill., 22 mill. og 3 mill.
Total tiltaksplan for 2020 på 120 mill. utgjør 5,2% av Finnmarkssykehuset HF sine
inntekter på 2,3 mrd. Med utgangspunkt i at utfordringen er beregnet til -64 mill. ved
inngangen til 2020 har foretaket med 120 mill. i tiltak, 56 mill. mer i tiltak enn
utfordringen viser.
Nærværsarbeid
Finnmarkssykehuset HF har i 2019 evaluert nærværsarbeidet, og på bakgrunn av dette
satt prioriterte mål og tiltak for 2020 og 2021. Evalueringen viser at foretaket har gode
resultater i flere avdelinger og klinikker. Flere klinikker har hatt måneder på eller under
måltall (7,5%), og foretaket samlet har i enkeltmåneder vært nede på måltall.
Foretaket når ikke målet på sykefravær under 7,5% i 2019. Det videre nærværsarbeidet
bygger på tiltakene som har hatt best effekt til nå. Nærværsarbeidet intensiveres med
tettere oppfølging av enheter med høyt sykefravær. Det opprettes en ny stilling fra
januar 2020 som primært vil jobbe med nærværsarbeid. Stillingen er 50% finansiert av
Helse Nord.
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Regionalt opprettes det et tettere samarbeid mellom foretakene i Helse Nord. Formålet
er erfaringsutveksling og læring på tvers.
Finnmarkssykehuset HF skal:
 Mulighetssamtalen: Tilbudet retter seg mot personer med høyt sykefravær, og
skal bidra til avklaring for veien videre. Ansatte med langtidsfravær innkalles til
mulighetssamtale fra 2020.
 Nærværsplaner: Alle enheter i Finnmarkssykehuset HF skal utarbeide
nærværsplan og følge om denne i 2020. Nærværsplaner kobles til enhetenes
ROS-analyser på HMS og forbedringsundersøkelse.
 Nærværsteam: Personal og organisasjon (PO) har en ressursgruppe for
bistand/lederstøtte til kompliserte saker.
 Lederutvikling: Leders rolle er viktig i nærværsarbeidet. PO tilbyr kurs for å gjøre
lederne bedre i stand til å følge opp sykemeldte i sin enhet (opplæring i
personalportalen, rutiner og prosedyrer, sykelønn mm). I internt
lederutviklingsprogram basisledelse er tema sykefraværsoppfølging både tatt
opp under trening på vanskelig samtale/samtaleteknikk, konflikthåndtering m.v.
Rekruttering og stabilisering
Finnmarkssykehuset HF jobber målrettet og systematisk med rekruttering og
stabilisering. Arbeidet er nærmere beskrevet i kapittel 3.4.1 og 4.13.
Finnmarkssykehuset HF skal:
 Følge opp årshjul rekruttering med nettverksbygging og dialog med studenter og
lokalt næringsliv.
 Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen.
 Jobbe med økning av antall utdanningsstillinger i budsjettprosessen for 2021.
4.3.3 Reduksjon overtid og innleie
Finnmarkssykehuset HF har en vekst i kostnader til innleie og overtid de siste år som
ikke er i tråd med de mål og budsjetter klinikkene har. Det er mange årsaker til dette og
foretaket har gjennomført en analyse av situasjonen der innleie- og overtidskostnadene
har økt. For å nå målet må klinikkene jobbe i flere spor. Foretaket har utarbeidet en
handlingsplan for reduksjon av overtid og innleie. Planen er vedtatt i styret 21. juni
2019 (sak 51/2019).
Handlingsplanen inneholder tiltak innenfor jobbglidning, analyser for bedre styring,
planlegging, nærværsarbeid og rekruttering. Planen systematiserer tiltak, og setter det i
sammenheng for å bidra til et overordnet mål om å redusere innleie og overtid. Arbeidet
startet opp sommeren 2019. Det er utarbeidet en konkret plan for oppfølging av
tiltakene i 2020.
Helse Nords revisjon vedrørende innleiekostnader i foretakene gjennomføres høsten
19/vinter 20. Handlingsplanen for redusert innleie og overtid revideres når
anbefalingene fra revisjonen foreligger.
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Finnmarkssykehuset HF skal:



Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen og da særlig fokus på
rekrutteringsutfordrende fagområder.
Evaluere og forsterke planen i tråd med revisjonens anbefalinger.

Pasientreisekostnader
E-helsestrategien, innvirkning på pasientreisekostnader
E-helsestrategien gir forventes å gi reduserte pasientreisekostnader. E-helsestrategien
går foreløpig etter planen og har gitt en positiv effekt fra 2019. Flere av
implementeringsprosjekter som DIPS Arena, Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) og
Digitale pasienttjenester, vil gi effekt på pasientreisekostnader. Disse prosjektene er i en
oppstartsfase og mottak i Finnmarkssykehuset HF er utsatt til slutten av 2020, effekt vil
dermed ikke komme før i 2021.
Prosjektet «Stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging» er iverksatt i klinikkene.
Prosjektet er innrettet mot de som bruker helsetjenesten mest, dvs de 5 % av pasientene
som bruker 50 % av ressursene og er basert på en tilpasset versjon av pasientsentrerte
helsetjenesteteam (PSHT) fra UNN. Finnmarkssykehuset HF ønsker å tilby ett samlet
kontaktpunkt som organiserer samarbeidet rundt stormottakere ut fra kommunenes og
fastlegenes ressurser og kompetansebehov. Det er beregnet effekt av dette prosjektet på
1, 0 mill. i 2020 økende til 11 mill. i 2027, jfr. styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 20192027.
Nye tilbud, innvirkning på pasientreisekostnaden
I 2019 og 2020 er pasientreisebudsjettet redusert med 15 mill. som følge av et utvidet
tilbud i Alta. Beregninger viser at dersom alle pasienter som reiser til UNN fra Alta,
Kautokeino og Loppa får sin behandling i Alta vil besparelsen bli 13,9 mill. Det legges til
grunn at 30% av behandlingene ikke gis ved lokalsykehus, slik at besparelsen for reiser
til UNN vil være ca. 9,7 mill.
I dag reiser 430 pasienter fra Kirkenes til UNN for ortopedisk behandling. Det
forutsettes at 50% av disse kan behandles ved Kirkenes sykehus, noe som utgjør
besparelse i pasientreisekostnader på 0,5 mil. Det reiser 1250 pasienter til UNN for
behandling av øyesykdommer. En avtale med øyelege fra UNN tilsier at 30% av disse
kan få sin behandling i Kirkenes, noe som utgjør besparelse i pasientreisekostnader på
1,3 mill. Ved å endre sykehustilhørighet for pasienter fra Lebesby og Gamvik, og dermed
snu pasientstrømmen fra UNN, vil besparelse i pasientreisebudsjettet bli 2,2 mill.
Innkjøp, anskaffelsesstrategi
I anskaffelsesstrategien til Helse Nord RHF er det anslått en gevinstrealisering på 400
mill. Finnmarkssykehuset HF sin andel utgjør 48 mill. fra 2021. Arbeidet med
anskaffelsesstrategien ble iverksatt i 2018. En internrevisjon av strategien påpekte at
gevinstrealiseringen ansees for uforholdsmessig høy.
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Finnmarkssykehuset HF har i tiltaksplanen lagt inn kjente effekter av nye kontrakter
som effekt av tiltak i 2020. Det er inngått nye avtaler på kreftmedisin og TNFalfahemmere som gir en betydelig gevinst når klinikkene bytter til disse legemidlene.
Det er også i 2019 inngått ny reisebyråavtale som fordrer at reiseportalen benyttes for
bestilling av reiser. Denne besparelsen ligger inne i tiltak knyttet til pasientreiser.
Det legges inn en gevinstrealisering på 12,0 mill. i 2020 knyttet til anskaffelsesstrategien. Anskaffelser gjøres gjennom hele året, og dermed vil tiltaksplanen for
anskaffelser oppdateres løpende gjennom året.
Innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning
Helse Nord RHF signerte i desember 2014 en avtale med EVRY som sikret helseregionen
en gjennomgående løsning for elektronisk kurve og medikasjon. MetaVision er ITløsningen som innføres i hele helseregionen. En kurve er tilknyttet journalen, og er det
skjemaet legene blant annet bruker for å notere medisindoser og type behandling
pasientene får, blodprøvesvar, observasjoner og annen relevant informasjon. Den
elektroniske kurven vil sørge for at all informasjon er tilgjengelig for alle som har tilgang
til journalkurven. Informasjon som tidligere bare fantes på papir vil
gjennom elektronisk kurve bli tilgjengelig for helsepersonell flere steder samtidig, noe
som gjør at beslutninger kan fattes raskere og tiltak starte med en gang. Innføring vil
trolig kunne skje i Finnmarkssykehuset HF fra 2021.
Det utarbeides nå reviderte utrullings- og gevinstrealiseringsplaner regionalt som
Finnmarkssykehuset HF må forholde seg til. Finnmarkssykehuset HF må rigge en
prosjektorganisasjon for dette slik at foretaket er klar for å kunne motta prosjektet. Det
vil kreve betydelig med ressurser for å innføre medikasjon og kurve, men det ligger også
et betydelig potensiale for gevinstrealisering som må innarbeides i framtidige
budsjetter. Tidligere har det være estimert at Finnmarkssykehuset HF vil kunne ha
besparelser på i overkant av 50 mill. ved innføring av medikasjon og kurve.
Finnmarkssykehuset HF legger inn gevinstrealisering på samme nivå som økte IKT
kostnader fra 2024 med 29 mill.
Gevinstrealisering nye Hammerfest sykehus
I gevinstrealiseringsplanen til nye Hammerfest sykehus er det synliggjort
effektiviseringsgevinster i nytt bygg på 38 mill. Det gjøres nå et arbeid knyttet til
effektiviseringsgevinster som knytter seg til samlokalisering av 3-parter, Hammerfest
kommune, Finnmarkssykehuset HF og UiT. Det påbegynnes et arbeid i samarbeid
mellom partene som vil være ferdig i 2020.
Synergier 3-partssamarbeid mht. FDVU + S
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fellesarealer
De tre partene bygger nytt bygg på 33.000 m2. Dersom alle 3 hadde bygd hver for seg så
ville det vært nødvendig å bygge 43.000 kvadratmeter. Besparelsen ligger i felles energi
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sentral, felles ventilasjonsaggregater, andre tekniske rom og nødstrøm etc. Dette gir en
total besparelse i FDV kostnader.
FDV kostnader i de kvadratmeterne som Finnmarkssykehuset HF skal bygge
På disse arealene er det synergier å hente på FDV i form av at partene gjør oppgaver
sammen. Eksempelvis er behovet for færre renholdere og driftsteknikere som kan
utføre jobben på hele huset uten å ansette flere. Det er en betydelig besparelse i lavere
driftskostnader som skal deles på tre. Dette ligger ikke inne i dagens gevinstpotensial.
Service(S):
I tillegg til typiske FDV kostnader så vil kostnadene reduseres for alle ved et 3 partssamarbeid:










Felles sentralbord
Felles kantine
Felles frontdesk/resepsjon
Felles portørtjeneste
Felles vakttjeneste
Felles brøytetjeneste
Felles parkeringsløsning
Felles kjøkkenløsning
Felles Medisinteknisk tjeneste

Dette er under arbeid og vil være avklart innen 2020.

Overordnet risikovurdering av tiltak
Hva om Finnmarkssykehuset HF ikke oppnår resultatkrav?
Alle klinikker har utarbeidet tiltak for å nå økonomisk balanse. Tiltakene er
risikovurdert og det er iverksatt en milepælsplan med dato for forventet effekt.
Tiltaksplanen for 2020 utgjør 5,2% av foretakets driftsinntekter Klinikkene har vurdert
risikoen knyttet til effekt av tiltakene som moderat. . Foretaket har utarbeidet og
beregnet tiltak på 120 mill. som er betydelig høyere enn prognosen på -64 mill. i
resultatavvik. Gjennomføringseffekten av tiltak i Finnmarkssykehuset har vært ca. 45%.
Med dette som bakteppe vurderes risiko for å ikke nå resultatkrav som lav til middels.
Det er iverksatt avbøtende tiltak;
- Månedlig økonomioppfølging av tiltaksplaner, herunder pasientstrømmer ut av
FIN
- Handlingsplan for redusert innleie og overtid
- Klinikkene har økt bemanning på utfordrende områder
Hva om Finnmarkssykehuset HF ikke når plantall?
Plantallene er lik 2019 bortsett fra på områder der tilbudet øker. Risikoen knyttet til å
nå plantall er knyttet til om Kirkenes sykehus får ansatt ortoped, og om
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poliklinikkaktiviteten i Alta øker som planlagt. Risiko knyttet til plantallene vurderes
som lav.

Oppfølging av tiltak
Det er iverksatt ytterligere avbøtende tiltak for å redusere risikoen i gjennomføringen
av tiltakene. I tillegg er tiltaksoppfølgingen forsterket.
Klinikkenes tiltaksplaner med milepæler brytes ned på avdelingsnivå og følges opp i
månedlige oppfølgingsmøter.
Fra 2017 ble inngått dialogavtaler mellom direktør og klinikksjef. Fra 2018 ble det
inngått dialogavtaler mellom nivå 2 og 3 og fra 2019 mellom nivå 3 og 4. Dialogavtalene
følges opp i klinikkene og i de månedlige oppfølgingsmøtene i organisasjonen.
I de månedlige oppfølgingsmøtene på alle nivå i organisasjonen fokuseres det på
resultater, både innenfor HR-indikatorer, kvalitet og økonomi. Det vil i 2020 være
ekstra fokus på tiltaksgjennomføring og risikovurdering på alle nivå i organisasjonen.
Reduksjon i innleie og overtid gjøres gjennom et forsterket nærværsarbeid,
feireplanlegging og bedre bemanningsanalyser. Nærværsarbeidet er styrket gjennom et
nyetablert system for mulighetssamtale, der ledere gjennom samtaler med
langtidssykemeldte gir tidlig avklaring på arbeidsevne. I tillegg går innsatsteamet for
nærvær inn og bistår ledere i vanskelige saker. Ferieplanleggingen for 2020 er igangsatt
på et mye tidligere tidspunkt enn årene før. Ferieplanlegging inngår også i
årsplanleggingen for leger, og i årsturnus for sykepleiere. Det er iverksatt et arbeid
knyttet til bemanningsanalyser av utvalgte avdelinger. Utvalget er gjort med bakgrunn i
overforbruk på overtid og innleie. Analysene vil være et godt grunnlag for videre
planlegging.
På strategisk nivå har HR-sjef har ansvaret for å følge opp rekrutteringsplaner/arbeidet,
og klinikkene skal ha definert sine rekrutteringsplaner innen 31.12.2019. HR har
forsterket rekrutteringsarbeidet på operativt nivå gjennom etablering av innsatsteam
som bistår ledere i utvalgte avdelinger med rekrutteringsutfordringer. Langsiktige
rekrutteringsplaner tar utgangspunkt i bemanningsbehov på kort og lang sikt, og sikrer
at avdelinger er i forkant. I tillegg får avdelingene bistand fra HR i rekrutteringsarbeidet.
Innsatsteamet i rekrutteringsarbeidet vil bistå med innleie av vikarer og midlertidig
ansatte, jfr. handlingsplan for redusert innleie og overtid. Legerekrutteringsmidler og
utdanningsstillinger for spesialsykepleiere er knyttet til dette.
Årsplanlegging for legene er godt i gang, og flere enheter har innført dette allerede.
Innen utgangen av 2019 foreligger konkrete oversikter som ivaretar planlagt
Finnmarkspermisjon, ferie og ambulering. Dette skal gi god oversikt over behovet for
innleie på ukesnivå, noe som igjen gir ledere god kontroll og styring samt at oppfølging
av innleie fra byrå kommer under bedre kontroll. Innleie følges opp sentralt i klinikken.
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Innleie skjer i henhold til godkjente planer, og avvik skal meldes i Docmap og
rapporteres i månedlige oppfølgingsmøter.

Klinikkenes utfordringsbilde
Klinikk Hammerfest
Utfordringsbilde og tiltak 2020
Klinikken har en negativ budsjettprognose på 16,1 mill.
Tiltaksplan med milepæler
Tiltaksplan for 2019 er gjennomgått og de tiltak som skal gjennomføres er overført til
2020. Tiltak med milepælsplan som videreføres fra 2019 til 2020 er som følger:
Nr. Tiltak 2019 som videreføres til 2020
1 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter

2 Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk

Beskrivelse
Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid og oppfylling av
timebøker. Økt aktivitet poliklinikk nye stillinger. Økt aktivitet
sykepleiepoliklinikk. Risikojustert økonomisk effekt er beregnet til
2,15 MNOK på årsbasis.
Øke operasjonsaktivitet med én elektiv pasient mer pr dag. Dette
utgjør en økning på 200 operasjoner pr år. Økonomisk effekt er
beregnet
1 MNOKtilsvarende
på årsbasis.1 fordelt på hver avdeling. Økonomisk
Reduksjontili årsverk

3 Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken. effekt er beregnet til ca. 3 MNOK. Optimalisere turnusplan barn og
føde/gyn for effektiv bruke av personell mellom disse to enhetene.
Fleksibel bruk av femdagersposten.
4 Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring Innføring av talegjenkjenning skal bidra til effektivisering av
av talegjenkjenning og automatisk inn- og
sekretærtjenesten og reduserte kostnader for klinikken innenfor en
utsjekk
ramme på 3 årsverk. Økonomisk effekt er beregnet til 1,5 MNOK på
årsbasis. Innføring av automatisk innsjekk/utsjekk skal bidra til å
forenkle inn- og utsjekk for pasientene, men også bidra til
effektivisering av merkantil tjeneste og redusere kostnader for
klinikken innenfor en ramme på 2 årsverk. Økonomisk effekt er
beregnet til 1 MNOK.
5 6 måneders plan ortopedi, kirurgi og anestesi Planlegge aktivitet slik at man rekker flere operasjoner mer pr uke.
Antatt inntekt på 5 000 kr pr inngrep.
6 Buffer på Operasjon
Ansette én ekstra operasjonssykepleier for å unngå stryk ved
sykefravær og for å få en bedre flyt i operasjonsprogrammet.
7 Tjenesteplan Leger
Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid.
8 Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av
medikamentet Remsima på LIS avtale
Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek
9 Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av
medikamentet Remsima på LIS avtale
Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek
Sum effekt videreførte tiltak fra 2019

Tiltaket har
Årseffekt 2019
full effekt fra
(prognose) Årseffekt i 2020
måned: Kommentar
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Total effekt i 2020 blir da 4 900.
1 000

1 150

31.01.2020
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Total effekt i 2020 blir da 4 200.

300

700

31.01.2020
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.

1 187

1 663

31.05.2020
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Total effekt i 2020 blir da 2 500.

-

1 250

30.04.2020

-

130

31.01.2020

-

730
80

200

200

150
2 837

150
6 053

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
31.01.2020
31.01.2020 Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Total effekt i 2020 blir da 600. Tiltaket går inn under
31.01.2020 klinikk Alta i 2020.
Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020.
Total effekt i 2020 blir da 450. Tiltaket går inn under
31.01.2020 Sámi Klinihkka i 2020.

Nye tiltak for 2020 er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-2027.
Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når
tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full
effekt skal kunne måles fra 31.01.2020:
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Tiltaket har full
Beskrivelse
Årseffekt 2020 effekt fra måned: Kommentar
Øke åpningstid på poliklinikkene. Det er lagt inn en økning på 2 pasienter pr
dag på poliklinikk, med 225 dagers poliklinikk.
3 750 000 31.01.2020
Inntekt inneliggende, øke elektive operasjoner
Endring operasjonlogistikk ved etablering klinikk Alta, frigir
operasjonskapasitet til større operasjoner i HS. Redukjsjon inneliggende pga.
sammedagsinnleggelse. Frigir elektiv kapasitet operasjon.
3 500 000 31.01.2020
Redusere varekostnader og andre kostnader
Reduksjon av Varekostnader og andre driftskostnader.
500 000 31.01.2020
Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk Reduksjon av overtid/innleie ved sykefravær.
500 000 31.01.2020
Redusere overforbruk innleie og overtid
Reduksjon av overtid/innleie.
1 000 000 31.01.2020
Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av
Reduksjon av årsverk som følge av innføring av talegjenkjenning og
talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk
automatisk inn- og utsjekk.
1 250 000 31.01.2020
Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek
Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av medikamentet
Tiltaket går inn under
Remsima på LIS avtale
400 000 31.01.2020 klinikk Alta i 2020.
Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek
Tiltaket går inn under
Remsima på LIS avtale
300 000 31.01.2020 Sámi Klinihkka i 2020.
Sum effekt 2020
11 200 000

Nr. Tiltak 2020
1 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter
2

3
4
5
6
7
8

Beskrivelse av tiltakene:
Økt poliklinikkinntekt
Åpningstiden på poliklinikkene økes til 8 timer åpningstid. Det er lagt inn en økning på 2
pasienter pr. dag på poliklinikk, med 225 dagers poliklinikk, noe som gir en effekt på
2,75 mill. i 2020. Dette skal oppnås ved endret planlegging og at leger fristilles fra andre
oppgaver for å håndtere økt antall pasienter på poliklinikk.
Økning i elektive operasjoner – økt inntekt inneliggende
Logistikken for operasjon er endres ved at flere operasjoner gjennomføres på
operasjonsstua i Alta. Dette frigir kapasitet til flere større operasjoner ved Hammerfest
sykehus. Det planlegges å øke antallet operasjoner. Dette skal skje gjennom blant annet
at pasienter klargjøres i god tid før operasjon, samt bedre operasjonsplanlegging.
Anestesilegene har 13 ukers planleggingshorisont, noe som underbygger muligheten for
bedre operasjonsplanlegging.
Redusere overforbruk på innleie og overtid
Det er ansatt flere radiologer i Hammerfest fra 2020, hvilket medfører lavere kostnader
til innleie fra byrå. I tillegg implementeres handlingsplan for redusert innleie og overtid,
noe som skal gi effekt på sykefravær og annen overtid.
Implementering av talegjenkjenning og full effekt av automatisk inn-/utsjekk
Reduksjon av 5 årsverk som følge av talegjenkjenning og full effekt av automatisk inn/utsjekk. Dette er videreføring av tiltak fra 2019 med full effekt i 2020.
Innkjøp av medikamenter
Benytte inngåtte LIS-avtaler i Alta og Karasjok. Det er beregnet en effekt av dette på
totalt 0,7 mill. ut fra dagens innkjøpspraksis. Praksisen er endret i 2019 og får full års
effekt i 2020.
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Risikovurdering av tiltak 2020, Hammerfest
Klinikken har risikovurdert alle nye tiltak som danner grunnlag for budsjettbalanse i
2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-2027. Klinikkens
budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 21. november 2019.

Konsekvens

Risiko-nivå

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet

Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av
reduksjon av andre kostnader.

Risiko-nivå

Mål / krav:

Målnr

Økt poliklinisk aktivitet og økte inntekter

M1

3

4 Høy

2

3 Middels

Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk

M2

3

4 Høy

3

3 Middels

Redusere varekostnader og andre kostnader

M3

3

3 Middels

2

2 Lav

Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk

M4

3

3 Middels

2

3 Middels

Redusere overforbruk innleie og overtid

M5

4

4 Høy

3

3 Middels

Gjennomgang merkantil tjeneste med innføring av talegjenkjenning
og automatisk innsjekk

M6

4

4 Høy

3

4 Høy

Besparelse i Alta mht innkjøp av medikamentet Remsima på LIS
avtale.

M7

2

2 Lav

2

2 Lav

Besparelse i Karasjok mht innkjøp av medikamentet Remsima på LIS
avtale.
M8

2

2 Lav

2

2 Lav

4 av tiltakene var i utgangspunktet vurdert til tiltak med høy risiko. Det er iverksatt
avbøtende tiltak for de tiltak som hadde høy eller middels risiko. Fortsatt er tiltaket
knyttet til gjennomgang av merkantil tjeneste med innføring av talegjenkjenning og
automatisk innsjekk vurdert å ha høy risiko. 4 tiltakene har middels risiko, mens 3 av
tiltakene er vurdert å ha lav risiko.

Klinikk Kirkenes
Utfordringsbilde og tiltak 2020
2019 er første driftsår på NKS, og det har vært utfordringen knyttet til både
innflyttingen og driften i nytt bygg. Det er igangsatt tiltak i 2019 for å få ned
resultatavvikene, tiltak fra 2019 som ikke er gjennomført videreføres til 2020. Det har
vært et økende press på sengekapasiteten i klinikken i 2019. I tillegg har klinikken har
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utfordringer med bemanningen på intensivavdelingen. Klinikk Kirkenes har utarbeidet
følgende tiltak.
Tiltaksplan med milepæler
Det er igangsatt tiltak i 2019 for å få ned resultatavvikene, tiltak fra 2019 som ikke er
gjennomført videreføres til 2020.

I 2020 er det utarbeidet nye tiltak på 17,9 mill. inkludert engangskostnader på 1,6 mill.
knyttet til nytt sykehus. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse
2019-2027. Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering
for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt
og full effekt skal kunne måles fra 31.01.2020.

Nr. Tiltak 2020

1 Øke poliklinsik aktivitet
3 Forbedret kodekvalitet kir. og med. avd og akutt
3 Tildig booking av ferievikarer
4 Redusere merkantilt personell
5 Forbruksvarer engangskostnader
Reduksjon innleie leger fra byrå Kir/Ort/Føde/Gyn,
6 og innleie leger fra byrå og vakansvakter medisn
7 Avslutte pakking av morsearkiv
8 Reduksjon 1 stilling FMR
9 Øke heldøgnopphold
10 Engangskostnader NKS

Beskrivelse

Tiltaket er
gjennomført og
Årseffekt har effekt fra:

Basert på at man skal klare plantall for 2020
3 490
Forbedret kodekvalitet på kirurgisk og medisinsk, samt akuttavd.
4 800
I samarbeid med HR utarbeide en plan for ferieavvikling 2020
500
Reduksjon merkantilt personell
500
Reduserte kostadner på andre driftsutgifter/kontormateriell grunnet engangskostnader NKS 300

31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020

Redusere innleie av øye- og medisinske leger, samt vakansvakter medisin
Økes pga helårsvirkning 2019-2020

31.03.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020

Økning i plantall på medisinsk avdeling
Redusere lønnskostander basert på mindre overtid og innleie etter innflytting til NKS

Sum effekt 2020
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Beskrivelse av tiltakene:
Reduksjon i lønnskostnader på enhet medisinsk ledelse med 360.000 kroner på
bakgrunn av at klinikken avslutter pakkingen av morsearkivet.
Tidlig booking av ferievikarer med 500.000 kroner. Klinikken har som mål å følge
handlingsplan for ferieplanlegging 2020 som er utarbeidet av HR. Dette vil gi mindre
kostander knyttet til vikarer i 2020, og bruk av sommeravtale.
Kodeforbedring medisin med 2,1 mill. kroner. Klinikken har utarbeidet en kontrollrutine
for oppfølging av koding. Dette innebærer at en overlege på medisin sikrer at alle
oppholdene er dokumentert og kodet riktig månedlig. Kodeforbedring kirurgi med 2,7
mill. kroner. Klinikken har utarbeidet en kontrollrutine for oppfølging av koding. Dette
innebærer at en overlege på kirurgi sikrer at alle oppholdene er dokumentert og kodet
riktig.
Redusere vakansvakter medisinske leger med 800.000 kroner. På grunn av en mer stabil
bemanningssituasjon for legene på medisin vil behovet for overtid ved vakansvakter
reduseres i 2020.
Redusere andre driftsutgifter i 2020 med 300.000 kroner basert på at klinikken kan ta
ned engangskostnader knyttet til innflyttingen i NKS. I 2019 har klinikken gjennomført
noen innkjøp som ikke vil være gjeldende i 2020.
Øke poliklinisk aktivitet med 3,5 mill. kroner med bakgrunn i at klinikken skal klare
plantall, og at aktiviteten øker innen ortopedi på grunn av ny overlegestilling.
Øke heldøgnsopphold på medisinsk avdeling med 1,1 mill. kroner basert på at
plantallene er økt på medisinsk avdeling med bakgrunn i historiske tall fra 2018 og
2019.
Redusere merkantilt personell var en del av gevinstrealiseringen NKS. Klinikken
forventer å redusere med ett årsverk i 2020 tilsvarende 500.000 kroner.
Redusere innleie av leger fra byrå på avdeling Kir/Ort/Føde/Gyn med 2,88 mill. kroner
på grunn av rekruttering av ny øyelege. Klinikken har ikke hatt fast ansatt øyelege i
2019, men har avtale om ny øyelege som tiltrer i stillingen 1.mars 2020.
Redusere innleie av medisinske leger fra byrå med 1 mill. kroner basert på at alle
overlege – og LIS-stillinger er besatt per 01.01.2020.
Redusere en stilling på FMR med 600.000 kroner. Stillingen fjernes og budsjettet er
flyttet til klinikksjef.
Klinikken har et stort overforbruk på innleie og overtid på intensiv med akuttmottak.
Hovedutfordringen er innleie av personell i helger og høytider. I den forbindelse har

Styremøte i Helse Nord RHF
18DES2019 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 48

Side 14

klinikken iverksatt et arbeid der klinikken vurderer om dagstillingene tilknyttet DKI og
postoperativ skal omgjøres til turnusstillinger med arbeid på intensiv med akuttmottak i
helg og høytid. Klinikken vurdere om lønnsmidlene fra stillingen fra FMR også skal gå til
intensiv med akuttmottak.
I 2015 ble sykehustilhørigheten for pasienter fra Lebesby og Gamvik endret fra
Hammerfest til Kirkenes sykehus. Det har vært et økende press på sengekapasiteten i
klinikken i 2019, derfor ba klinikksjefen om at det ble det gjort en vurdering knyttet til å
endre sykehustilhørigheten for pasienter fra Lebesby og Gamvik tilbake til Hammerfest
sykehus som et tiltak for å få ned belegget på nye Kirkens sykehus. Kirkenes sykehus vil
tape ISF-inntekter på ca. 0,6 mill. når sykehustilhørighet for pasienter fra Lebesby og
Gamvik endres. Inntektstapet vurderes imidlertid som lavere enn kostnadsbesparelser
til overtid og innleie. Klinikken beholder rammen som ble tildelt i 2015 på 2,5 mill.
Forslaget ble behandlet i foretaksledelsen i november 2019. Foretaksledelsen vedtok å
endre sykehustilhørigheten for pasientene fra Gamvik og Lebesby. Dette ble også
begrunnet i at pasientstrømmen som i dag går til UNN vil snu, bedre reiselogistikk for
pasienter, og sparte pasientreisekostnader.
I 2020 vil klinikken stenge 3-fem dagers senger i enhet fysikalsk medisin og
rehabilitering fordi det ikke har vært nok henvisninger til enheten i 2019 til å fylle disse
sengene. Klinikken vil benytte sengene for andre pasienter i helgene for å redusere
behovet for innleie på øvrige enheter. Endringer som gjøres i klinikken vil føre til
redusert innleie og overtid ved flere avdelinger.
Risikovurdering av tiltak 2020, Kirkenes
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 20192027. De risikovurderte tiltakene ble drøftet med klinikkens tillitsvalgte 14.november
2019, mens klinikkens budsjett vil bli drøftet 12. desember 2019.
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i
variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader.
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I tiltaksplan utarbeidet høsten 2019 er det gjort følgende risikovurdering:
På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på aktivitet og har etablert en god rutine for
oppfølging og kontroll av koding. Det er en definert overlege på både medisin og kirurgi
som månedlig leser igjennom alle epikriser for å kontrollere at kodingen er riktig. Dette
har allerede høsten 2019 gitt effekt for klinikken. I tillegg har klinikken stor tro på at
innleiekostandene vil reduseres i 2020 med bakgrunn i økt rekruttering av faste
stillinger.

Klinikk Psykisk helsevern og Rus
Utfordringsbilde og tiltak 2020
Utfordringsbildet til psykisk helsevern og rus er 25,3 mill.
Tiltak med milepæler
Tiltak som ikke er gjennomført i 2019 videreføres til 2019:
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For 2020 er det utarbeidet ytterligere tiltak for 19,5 mill. kroner. Tiltakene er vedtatt i
styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-2027. Tiltaksplanen er gjennomgått i
klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl
for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full effekt skal kunne måles fra
31.01.2020:

Beskrivelse av tiltakene:
Øke polikliniske aktivitet og dermed ISF inntekter og egenandeler med 1 mill. kroner
basert på at enhetene klarer plantall, overgang til checkware og økt bruk av
videokonsultasjoner.
Øke gjestepasientinntekter på grunn av mer synlighet og oppmerksomhet rundt
behandlingstilbudet ved Sami Klinihkka.
Redusere innleie fra byrå med 3 mill. kroner i DPS-Vest basert på økt rekruttering og
stabilisering av faste ansatte, samt reduksjon av sykefravær.
Reduksjon i merkantile funksjoner tilsvarende 375.000 kroner.
Redusere fristbruddkostnader med 6,1 mill. kroner på grunn av utskrivningsplan
utarbeidet av Ressursklinikken. Ressursklinikken skulle etter planen ha skrevet ut
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betydelig flere pasienter i 2019. Dersom de skriver ut alle pasienter i 2020 vil effekten
bli det dobbelte.
Reduksjon av en stilling BUP Alta med kroner 560.000 kroner.
Redusere sykefravær med tettere oppfølging av gjentatt langtidsfravær, og dermed
reduserte vikarkostnader og overtid ved sykefravær med 1,2 mill. kroner.
Nedtrekk av 5 stillinger med 3,5 mill. kroner fordel på DPSene. 1 Stilling DPS-Øst og 2
stillinger DPS-Vest og Midt.
Øke utskrivningsklare pasienter med 500.000 kroner basert på at ny rusenhet i Alta
etableres.
Redusere leiekostnader med bakgrunn i at lagerlokaler er sagt opp.
Redusere engangskostnader med 400.000 kroner basert på at oppstartskostnader i Sami
Klinihkka.
Redusere lønnskostnader VPP Alta med 2 mill. kroner da vikar avtaler går ut.
Risikovurdering av tiltak 2020
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 20192027. Klinikkens risikovurderte tiltak ble drøftet på klinikknivå og med tillitsvalgte 13.
november 2019.
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av reduksjon i faste lønnskostnader og manglende oppnåelse av
reduserte andre kostnader.
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På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på aktivitet og kostnadsreduserende tiltak. De
tiltakene som er kategorisert med middels risiko er det knyttet størst usikkerhet til.
Blant annet vil tiltaket om fristbruddkostnader være avhengig av at Ressursklinikken
skriver ut pasienter. Tiltaket knyttet til reduksjon av stillinger er ved første
gjennomgang kategorisert med høy risiko med bakgrunn i at resterende stillinger må
øke sin aktivitet for å klare plantall.

Klinikk Prehospitale tjenester
Utfordringsbilde og tiltak 2020
Klinikken har ikke hatt tiltak i 2019, men har utarbeidet tiltak i 2020 for å få ned
overforbruket i 2019. Utfordringsbildet er en prognose på - 5,2 mill. i 2019.
Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når
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tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene, bortsett fra ett, er
iverksatt og full effekt skal kunne måles fra 31.01.2020.
Tiltak med milepæler

Nr. Tiltak 2020
Beskrivelse
Årseffekt
1 Redusere sykefravær
Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel på jobb
1 200 000
2 Omlegging til kalenderplan med red. røde dager God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær
1 100 000
3 Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleieAnsatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse
600 000
4 Bedre ferieplanlegging
Tidlig planlegging, vikarkurs og riktig fordeling på enheter, bruk av lærling
600 000
5 Bruk av ambulansekoordinatorer AMK
Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av koordinatorer
600 000
6 Engangskostnader drift ambulansebåter
Budsjettilførsel i 2020
1 400 000
7 Reduksjon av reisekostnader
Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype
200 000
8 Overforbruk pasienttransportbiler
Nøye med registrering av aktivitet, sykefravær, vedlikehold av biler
550 000
Sum effekt 2020
6 250 000

Tiltaket er
gjennomført
og har effekt
fra:
01.01.2020
16.12.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.02.2020
01.01.2020
01.11.2019
31.03.2020

Beskrivelse av tiltakene:
Klinikken har hovedsakelig overforbruk på overtid og vikarer. Sykefravær har vært lavt i
2019, men er en utfordring siden det må settes inn vikar eller overtid fra første time ved
fravær. Tiltak for å redusere sykefravær er utarbeidet i klinikken og det er forventet
nedgang i overtid og vikarbruk. Herunder god ferieplanlegging og vikartilgang, og bruk
av lærlinger. AMK, som har slitt med å få besatt alle stillinger og her har ambulansekoordinatorer fått opplæring og skal gå inn i de vakante stillingene.
Klinikken har hatt engangskostnad etter at ny båtambulanseavtale som ikke påløper i
2020. Klinikken har iverksatt restriksjoner for reiser, der bruk av Skype og kritisk
vurdering av reisebehov skal gjennomføres. Klinikken skal også redusere overforbruk
ved pasienttransportbiler. Oppfølging av sykefravær, vedlikehold av biler og korrekt
registrering av aktivitet vil gi en besparelse av kostnader i 2020.
Risikovurdering av tiltak 2020
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 20192027. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 15.
november 2019.
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På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på kostnadsreduserende tiltak. De tiltakene som er
kategorisert med rød og middels risiko er det knyttet størst usikkerhet til.
Ferieplanlegging og vikartilgang må ha stort fokus, og ledere må ha god oppfølging av
sykefravær og arbeidsmiljø. AMK må ha besatt alle stillinger.
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Service, drift og eiendom
Utfordringsbilde og tiltak 2020
Utfordringsbildet til service, drift og eiendom -7,3 mill. ved utgangen av 2019
Tiltak med milepæler
Tiltak fra 2019 som videreføres i 2020:

Nr. Tiltak 2019 som videreføres i 2020
1 Redusert reisevirksomhet
2 Konsulenttjenester
3 Tekstiler
4 Reduksjon surstoff og lystgass
5 Intern fakturering bolig
6 Dagsleie av gassflasker
7 Vedl. Utstyr og maskiner Kirkenes
8 Vedlikehold bygninger
9 Utleie kontorlokaler SHP
10 Redusert kostnad inventar.
Sum effekt 2020

Tiltaket er
gjennomført
og har effekt
Beskrivelse
Årseffekt fra:
Lavere reisekostnader på klinikknivå.
150 000 31.12.2019
Lavere kostnader ved innleie konsulenter.
500 000 31.12.2019
Redusert tekstilkostnad på renhold
200 000 31.12.2019
Reduksjon surstoff og lystgass HF
100 000 31.12.2019
Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering 300 000 31.12.2019
Redusert leie av gassflasker teknisk i Hammerfest
50 000 31.12.2019
Redusert vedl. Utstyr MT øst
110 000 31.12.2019
Redusert vedlikehold
96 000 31.12.2019
Leie av legekontor til privatisert Kardiolog
65 000 31.12.2019
Redusert budsjett inventar på bolig Kirkenes.
37 000 31.12.2019
1 608 000

For 2020 er det utarbeidet tiltak for 9,5 mill. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019
Bærekraftsanalysen 2019-2027. Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er
gjort en vurdering for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle
tiltakene er iverksatt og full effekt skal kunne måles fra 31.12.2019:
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Beskrivelse av tiltak:
Driftskostnader
Redusere energikostnader i Kirkenes ved å innregulere energisystemet og SD korrekt.
Energikostnader Hammerfest skal reduseres ved å etablere et prosjekt for gjennomgang
av varme og ventilasjon, samt etablere rutiner for periodisk kontroll.
I stedet for å ha fysiske brannslukkeøvelser legges det til rette for virtuell slukkeøvelse,
og systemer for virtuelle øvelser etableres. Reduserte kostnader på frakt BHM, ny avtale
med Bring etableres og Klinikk Kirkenes tar egne kostnader på frakt. Lokasjonslisenser
kommer på plass slik Finnmarkssykehuset HF ønsker, samt nedsalg av boliger.
Reduksjon av surstoff/ lystgass bruken avtar som forutsatt og rutiner endres. Reduksjon
av kostnader på IKT utstyr ved at investeringer gjort i 2019 skal gi færre
nyinvesteringer i 2-3 år fremover.
Avtaler
Avtale med Tana Kommune, etablerer nye rutiner for oppfølging og fakturering, samt
kompetanseheving internt på avtale tekst. Leieavtalen med Bakkeveien sagt opp, behov
for leieobjekter ikke stiger. Ny avtale for parkering i Kirkenes etableres tidlig på året
2020. Revidert renovasjonsavtale HF, vi skal klare å ta ut potensiale som er 15% på
nasjonal avtale. Redusert leiekostnad spesialistlegesenter Karasjok, avtalen sies opp til
rett tid.
Lønn
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Rutiner etableres for å sikre færre uttrykninger. Reduksjon av 50% stilling vaktmester
bolig på grunn av nedsalg av boliger gjennomføres. Det 4. måltid innføres innenfor gitte
økonomiske rammer på kjøkkenet.
Risikovurdering av tiltak 2020
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 20192027. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 25.
november 2019.

Det er gjennomført ROS analyse på alle tiltak. Planlagt effekt på samtlige tiltak er
utgangen av 2019, ingen av tiltakene er vurdert til å være høyrisiko og flesteparten av
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tiltakene har middels til lav risiko. Størst risiko ansees å være på tiltaket vedrørende
implementering av ny renovasjonsavtale og reduksjon av energikostnader Kirkenes.
Lavest risiko vil det være på tiltakene engangskostnadene knyttet til Karasjok, Alta og
Kirkenes, samt FDV kostnader på boliger i Hammerfest. Samlet risiko knyttet til
tiltaksgjennomføringen er middels til lav.

6.6 Stab og støtte inkl. pasientreiser
Utfordringsbilde 2020
TNF hemmere (biologiske legemidler)
Kostnader til TNF hemmere (biologiske legemidler) er økende for hvert år som går. I
2018 har foretaket et overforbruk på disse kostnadene, og det forventes en fortsatt
økning i 2020. Økt bruk av dyre legemidler er en utfordring generelt i helseforetakene.
For budsjett 2020 tilføres ytterligere medikamenter som spesialisthelsetjenesten får
finansieringsansvar for fra 2020. Budsjettet til TNF-hemmere er styrket i 2020.
Pasientreiser
Kostnader til pasientreiser har vist en positiv utvikling de senere årene, og skyldes i stor
grad etablering av nye tilbud i Finnmarkssykehuset HF. Etablering av nye tilbud i klinikk
Alta er beregnet å skulle gi effekt på 15 mill. i reduserte pasientreisekostnader.
Budsjettet er redusert tilsvarende. I tillegg vil etablering av nye tilbud innenfor ortopedi
og avtale for øyelege fra UNN til Kirknes, samt endring av pasientstrøm fra Kirkenes til
Hammerfest gi effekt på reisekostnadene.
Tiltak med milepæler 2020
Det iverksettes tiltak på 2,6 mill. i stabsavdelingene. Det er i hovedsak tiltak knyttet til
reiser og stillingsbudsjetter. Øvrige tiltak er knyttet til pasientreisekostnader og bedre
avtale på dyre legemidler.

Nr. Tiltak 2020 Administrasjonen
Reduserte lønnskostnader
Reiserestriksjoner
Driftskostnader
Pasientreise
Anskaffelse
Sum effekt 2020

Beskrivelse
0,8 stilling pensjon, stillinger holdes vakant i økonomi, HR og FFS
Redusere reiser til et minimum
Redusert kontrakt BHT
Redusere pasientreisekostnader
Anskaffe dyre legemidler i hht. Avtale

Tiltaket er
gjennomført
og har effekt
Årseffekt fra:
1 765 01.01.2020
812 01.01.2020
30 01.01.2020
21 590 01.01.2020
12 000 01.11.2019
36 197

I økonomiavdelingen er 0,8 stilling gått av med pensjon samt at stillinger på
pasientreiser, FFS og i HR holdes vakant. Det er innført reiserestriksjoner noe som gir
besparelser i administrasjonen.
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Pasientreisebudsjettet er redusert som følge av at det forventes mindre reiser fra VestFinnmark til UNN etter at tilbudet er økt i Alta. I tillegg vil ansettelse av ortoped og
avtale med øyelege fra UNN gi en reduksjon i pasientreisekostnader.
Pasientreisekostnader for pasienter fra Gamvik og Lebesby gir også reduserte
reisekostnader når disse reiser til Hammerfest fremfor til Tromsø.
Det er fremforhandlet avtaler på nye kreftmedsiner og alfa-hemmere som gir betydelig
lavere priser enn tidligere. Ved å bruke avtalepriser på dyre legemidler er det gjort en
beregning på at Finnmarkssykehuset HF kan spare 12 mill.
Total besparelse på kostnader knyttet til stab, pasientreisekostnader og anskaffelse av
dyre legemidler er beregnet til 36 mill.

Målnr

Reduksjon i pasientreisekostnader på 15 mill.

M1

2

3 Middels

Kostnadsreduksjoner i Stab

M2

1

2 Lav

Avtaler på innkjøp overholdes

M3

2

3 Middels

Konsekvens

Risiko-nivå

Mål / krav:

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet

Risikovurdering tiltak 2020

Risiko-nivå

1

2 Lav

2

2 Lav

Tiltakene er risikovurdert, og pasientreisekostnadene avhenger av at pasienter bruker
tilbudet der det er etablert. Det er iverksatt ytterligere tiltak knyttet til etablering av nye
stillinger som potensielt gir betydelig lavere reisekostnader. Kostnadsreduksjoner i
staben er det knyttet liten risiko til. Å bruke nasjonale avtaler på dyre legemidler er et
krav. Tiltaket følges nøye opp av medisinsk fagsjef helt ned på foreskrivende lege.
Tiltakene som ligger under administrasjonen vurderes å ha lav risiko. Dette er heller
ikke tiltak som går utover pasienter og arbeidsmiljø.

Vedlegg
o
o
o
o

Vedlegg 1 Tiltak 2020 med milepælsplan, ansvar og risikovurdering
Vedlegg 2 Handlingsplan for redusert innleie og overtid
Vedlegg 3 Styresak 91/2019 Budsjett 2020 med vedlegg
Vedlegg 4 Budsjett 2020 inkl.investeringsbudsjett
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Tiltaksplan 2020
nr
Tiltakets "navn"
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus

Beskrivelse av tiltak

Gjennomførin
Planlagt
Planlagt
gs- risiko (1-5
økonomisk effekt Ansvarlig person for
iverksatt Full effekt oppnås der 5 er størst
2020 i 1000 kr oppfølging i klinikken
år/mnd
år/mnd
risiko)
21 325
klinikksjef
31.12.2020
3
1 000
31.01.2020

1 Økt poliklinisk aktivitet

Klare plantall, innføring av CheckWare, talegjenkjenning og økt bruk
av skype.

2 Øke gjestepasientinntekter

Økning i antall samiske pasienter i tillegg til generell økning.

3 Redusere innleie fra byrå

Fokus på rekruttering og stabilisering.
Helårseffekt av iverksatt tiltak 2019.

375

klinikksjef

4 Gjennomgang av støttepersonell og sekretærtjenesten

Helårseffekt av iverksatt tiltak 2019.

500

klinikksjef

5 Redusere lønnskostnader
6 Reduksjon fristbruddkostnader

Reduseres fra 2019 pga redusert utskrivningstakt.

6 160

7 Redusert sykefraværet

Effekt av iverksatte tiltak.

1 200

5 stillinger

3 500

klinikksjef

8 Reduksjon i antall stillinger

Følges opp ved Døgnenhetene
Avtale sagt opp fra 01.01.20

500

klinikksjef

30

Engangskostnad 2019.

400

klinikksjef
klinikksjef

9 Utskrivningsklare pasienter
10 Oppsigelse av lagerlokaler Knudsengården
11 Redusere engangskostnader
12 Innleie vikarer på ekstern avtale i 2019 utgår i 2020
2019 Reisekostnader
Klinikk Kirkenes

Reduseres fra 2019 pga redusert utskrivningstakt.
redusere reisekostnader til budsjett, alle enheter

660
3 000

klinikksjef
klinikksjef

klinikksjef
klinikksjef

2 000

klinikksjef

2 000
27 130

klinikksjef

31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020

Klinikksjef

1 Øke poliklinsik aktivitet

Basert på at man skal klare plantall for 2020

3 490

Forbedret kodekvalitet på kirurgisk og medisinsk, samt akuttavd.

4 800

I samarbeid med HR utarbeide en plan for ferieavvikling 2020

500

Reduksjon merkantilt personell

500

31.12.2020

1

31.12.2020

1

31.12.2020

3

31.12.2020

3

31.12.2020

4

31.12.2020

3

31.12.2020
31.12.2020

1
1

31.12.2020

3

01.01.2021

1

31.12.2020

3

31.12.2020

3

31.12.2020

3

31.12.2020

1

31.12.2020

1

31.12.2020

3

31.12.2020

1

31.12.2020

1

31.02.2021

1

31.01.2020
Klinikksjef

5 Forbruksvarer engangskostnader

3

31.01.2020
Klinikksjef

4 Redusere merkantilt personell

31.12.2020

31.01.2020
Klinikksjef

3 Tildig booking av ferievikarer

1

31.01.2020
Klinikksjef

3 Forbedret kodekvalitet kir. og med. avd og akutt

31.12.2020

Reduserte kostadner på andre driftsutgifter/kontormateriell grunnet engangskostnader
300
NKS

31.01.2020
Klinikksjef

Reduksjon innleie leger fra byrå Kir/Ort/Føde/Gyn, og innleie
6 leger fra byrå og vakansvakter medisn

Redusere innleie av øye- og medisinske leger, samt vakansvakter medisin

4 680

31.01.2020
Klinikksjef

7 Avslutte pakking av morsearkiv

Økes pga helårsvirkning 2019-2020

360

31.01.2020
Klinikksjef

8 Reduksjon 1 stilling FMR

600

31.01.2020
Klinikksjef

9 Øke heldøgnopphold
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Økning i plantall på medisinsk avdeling

1 100

31.01.2020
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Klinikksjef

10 Engangskostnader NKS
2019 Reduksjon overtidskostnader ved intensiv/akuttavdeling NKS.
2019 Reduksjon merkantilt personell i NKS
2019 Redusere overtid og innleie på sengetunene
2019 Reduere sykefravær til 7,5 %
2019 Pre Operativ poliklinikk

2019 Overforbruk matkostnader
Klinikk Hammerfest
1
Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter
2

Inntekt inneliggende, øke elektive operasjoner

3

Redusere varekostnader og andre kostnader

4

Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk

5

Redusere overforbruk innleie og overtid

Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av
talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk
7
Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av medikamentet
Remsima på LIS avtale
8
Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet
Remsima på LIS avtale
2019 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter
6

2019

Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk

2019

Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken.

Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av
talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk
2019 6 måneders plan ortopedi, kirurgi og anestesi
2019

Buffer på Operasjon
Tjenesteplan Leger
Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av medikamentet
Remsima på LIS avtale
2019 Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet
Remsima på LIS avtale
2019
2019
2019

Redusere lønnskostander basert på mindre overtid og innleie etter innflytting til NKS1 600
Reduksjon overtid Intensiv med akuttmottak
2 000
Reduksjon merkantilt personell i forbindelse med innføring av
1 000
elektronisk inn-/utsjekk system samt talegjenkjenning i NKS.
Omorganisering av bemanningen på natt på enhet fysikalsk medisin
og rehabilitering(FMR) til en sykepleiere.
Reduksjon i sykefravær til 7,5%.
Redusere stryk fra 6,82% til 6,1 som er nasjonalt nivå. Sikre
videreføring av preoperativ poliklinikk selv om dki/post.opr. Flyttes til
intensiv/akuttmotak
Dialog med Kirkenes storkjøkken for å få ned overforbruket etter at de
overtok drift av kjøkken. Innføring av Aivo

Reduksjon av Varekostnader og andre driftskostnader.
Reduksjon av overtid/innleie ved sykefravær.
Reduksjon av overtid/innleie.
Reduksjon av årsverk som følge av innføring av talegjenkjenning og
automatisk inn- og utsjekk.
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31.12.2020
31.12.2020

3
3

2 500

klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

3

1 200
1 200

klinikksjef
klinikksjef

31.01.2020
31.01.2020

31.12.2020
31.12.2020

1
3

1 300

klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

3

0
Klinikksjef

3 750

3 500

31.01.2020

500

3
31.12.2020

31.01.2020
Klinikksjef

500

2
31.12.2020

31.01.2020
Klinikksjef

1 000

3
31.12.2020

31.01.2020
Klinikksjef

1 250

3
31.12.2020

31.01.2020
Klinikksjef

4
31.12.2020

31.01.2020
Klinikksjef

300

Kjøpe medikamentet fra apotek med avtale

3
31.12.2020

Klinikksjef

400

Kjøpe medikamentet fra apotek med avtale

31.12.2020
31.01.2020

Klinikksjef

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek

Drift- og Eiendomssenteret

1 Energi Kirkenes

31.01.2020

31.01.2020
31.07.2020

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek

Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid og oppfylling av timebøker.
Øke operasjonsaktivitet med én elektiv pasient mer pr dag. Dette
utgjør en økning på 200 operasjoner pr år.
Reduksjon i årsverk tilsvarende 1 fordelt på hver avdeling.
Optimalisere turnusplan Fleksibel bruk av femdagersposten.
Talegjenkjenning skal bidra til økt kvalitet gjennom raskere oppdatert
pasientjournal.
Planlegge aktivitet slik at man rekker flere operasjoner mer pr uke.
Antatt inntekt på 5 000 kr pr inngrep.
Ansette operasjonssykepleier for å unngå stryk ved sykefravær .
Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid.

1

klinikksjef
klinikksjef

17 253

Øke åpningstid på poliklinikkene. Det er lagt inn en økning på 2
pasienter pr dag på poliklinikk, med 225 dagers poliklinikk.
Endring operasjonlogistikk ved etablering klinikk Alta, frigir
operasjonskapasitet til større operasjoner i HS. Redukjsjon
inneliggende pga. sammedagsinnleggelse. Frigir elektiv kapasitet
operasjon.

31.12.2020

1
31.12.2020

31.01.2020

1

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

Klinikksjef

30.04.2020

30.03.2021

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

Klinikksjef
Klinikksjef
Klinikksjef

31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

1 150

2

700

1

1 663

3

1 250
130
730
80

3
1
3
1

200

1

150

1

11 142

Innregulering av SD anlegg.

1 000 Drifts-og eiendomssjef

31.12.19

31.12.2020

1
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2 Energi Hammerfest
3 Virtuell slukkeøvelse
4 Revidert Tana avtale
5 NRK lisens og internett boliger
6
7
8
9
10
11
12

4 måltid
Oppsigelse Bakkeveien
Parkering Kirkenes
Overtid ved utrykning
Revidert renovasjonsavtale HF
Reduksjon surstoff og lystgass
Redusert leiekostnad Spes.legesenter Karasjok

13 Reduksjon FDV kostnader bolig Hammerfest
Engangskostnader knyttet til innflytting Alta, Karasjok og
14 Kirkenes
15 Redusksjon 50% stilling vaktmester bolig
16 Reduksert frakt kostnader BHM
17 IKT utstyr
2019 Redusert reisevirksomhet
2019 Konsulenttjenester
2019 Tekstiler
2019 Reduksjon surstoff og lystgass
2019 Intern fakturering bolig
2019 Dagsleie av gassflasker
2019 Vedl. Utstyr og maskiner Kirkenes
2019 Vedlikehold bygninger
2019 Utleie kontorlokaler SHP
2019 Redusert kostnad inventar.
Prehospitale tjenester
1 Redusere sykefravær
2 Omlegging til kalenderplan med red. røde dager
3 Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie
4 Bedre ferieplanlegging
5 Bruk av ambulansekoordinatorer AMK
6 Engangskostnader drift ambulansebåter
7 Reduksjon av reisekostnader
8 Overforbruk pasienttransportbiler
Administrasjon

Økonomiavdelingen
1 Stillingsreduksjon - 1 stilling Budsjett og analyse
2 Vakant stilling Pasientreise
3 Reiserestriksjoner
4 Reisestopp prosjekt OU SHP og OU-Alta
Personal og organisasjon
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Gjennomgang av innreguleringer

300 Drifts-og eiendomssjef

31.12.19

Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse.
Ny driftsavtale Tana etter nybygg
NRK lisens

200 Drifts-og eiendomssjef
300 Drifts-og eiendomssjef
335 Drifts-og eiendomssjef

31.12.19

Kjøkken fakturerer klinikken 35 pr måltid
Redusert leiekostnad 22 boliger.
Økt inntekt ved ny parkeringsordning
Bedre rutiner for reduksjon av antall utrykninger
Redusert renovasjonskostnad teknisk i Hammerfest
Redusert kostnad teknisk i Kirkenes
Avtale opphører ved overtakelse av nytt bygg
Nedsalg av boliger i Hammerfest, reduserte
vedlikeholdskostnader
Bygg ferdigstilles og overlevert ihht krav. Satt av
investeringsmidler.
Vaktmester ute i arbeids som verneombud
Opprette eget kundenummer hos posten.
Redusere kostnad PC/utstyr anskaffelser
Lavere reisekostnader på klinikknivå.
Lavere kostnader ved innleie konsulenter.
Redusert tekstilkostnad på renhold
Reduksjon surstoff og lystgass HF
Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering

600
300
440
250
340
80
389

Drifts-og eiendomssjef

31.12.19

Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef

31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19

Drifts-og eiendomssjef

31.12.19

Redusert leie av gassflasker teknisk i Hammerfest

Redusert vedl. Utstyr MT øst
Redusert vedlikehold
Leie av legekontor til privatisert Kardiolog
Redusert budsjett inventar på bolig Kirkenes.

Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel på
jobb
God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær
Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse
Tidlig planlegging, vikarkurs og riktig fordeling på enheter, bruk av
lærling
Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av koordinatorer
Budsjettilførsel i 2020
Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype
Nøye med registrering av aktivitet, sykefravær, vedlikehold av biler

2 200

Drifts-og eiendomssjef

1 500
250 Drifts-og eiendomssjef
50 Drifts-og eiendomssjef
1 000 Drifts-og eiendomssjef
150
500
200
100
300
50
110
96
65
37
6 250
1 200
1 100
600

600
600
1 400
200
550

Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
Drifts-og eiendomssjef
klinikksjef
klinikksjef
klinikksjef
klinikksjef
klinikksjef
klinikksjef
klinikksjef
klinikksjef

31.12.19
31.12.19

31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19

31.12.2020

1

31.12.2020

1

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

1
1

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

1
1
1
3
1
1

1

1

31.12.2020

1

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1

31.12.2020
01.01.2020
16.12.2020
01.01.2020

3

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

3
3
3

01.01.2020
31.01.2021

3

01.02.2020
31.12.2020

1

01.01.2020
31.12.2020

1

01.11.2019
31.12.2020

1

31.03.2020

2 607

1 127
Rådgiver blir pensjonist, skal ha 20% stilling
Stilling holdes vakant
Restriksjoner på reise ut juli.
helårseffekt

600
275
182
70

Øk.sjef
Øk.sjef
Øk.sjef
Øk.sjef

01.01.2020
01.05.2020
01.01.2020
01.12.2019

31.12.2020
31.12.2020

1
1
1
1

01.07.2020
31.12.2020

640
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1 Reiserestriksjoner

Reiserestriksjon reiser utenom oppdrag som konflikthåndtering,
Basisledelse mm

200

2 BHT
3 Lønnskostnader

Nytt anbud gir mulighet for nedtak
Se utregning nedenfor

30
410

Fag, forskning og samhandling
Frikjøp fra RHF av 40 og 60% EPJ konsulent i forbindelse med DIPS
Arena

300

2 Reiserestriksjoner

Restriksjoner på reise ut juli.

300

2 Reiserestriksjoner
Pasientreiser

01.01.2020

HR-sjef

02.01.2020

HR-sjef

03.01.2020

01.07.2020

1

31.12.2020

1

31.12.2020

1

760

1 1 EPJ konsulent

Vakant stilling informasjonssikkerhetsrådgiver 3 mnd, uavjklart
3 beløp , antydet behov på kr 1 mill ikke imøtekommet
Kommuikasjon
1 Lønn

HR-sjef

Gitt en årslønn på ca kr 650 000 tilsvarer 3mnd kr 160 000
Komm.rådgiver ansettes fra 1.2.2020
reise mindre

160
80
20
60
21 590

Kvalitets- og
utviklingssjef
Kvalitets- og
utviklingssjef
Kvalitets- og
utviklingssjef

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2020

31.12.2020

1

01.07.2020

1

31.12.2020

1

Kommunikasjonssjef

01.10.2019

01.02.2020

1

Kommunikasjonssjef

01.01.2020

01.07.2020

1

1 Reduksjon i pasientreiser Alta

Pasientstrøm fra Alta, Katuokeino og Loppa til UNN 2019 er lavere enn
2020

15 000 Leder pasintenreiser

01.11.2019

01.01.2020

3

2 Reduksjon i pasientreiser fra Gamvik/Lebesby

Pasienter får Hammerfest som behandlende sykehus, måles ved antall
pasienter fra Gamvik/Lebesby til Tromsø 2019 vs. 2020??

2 257 Leder pasintenreiser

20.12.2019

01.01.2010

2

3 Reduksjon i pasientreise ved etablering av ortoped i Kirkenes

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og Hammerfest 604
konsultasjoner

531 Leder pasintenreiser

01.11.2019

01.03.2020

1

4 Reduksjon i pasientreise øyeleg fra UNN 4 dg pr. mnd

Lege fra UNN vil reise til KKN å utføre øyeinjeksjoner. 4 dg. Pr. mnd.

1 302 Leder pasintenreiser

01.11.2019

01.01.2020
31.12.2020

1

1 500 Leder pasintenreiser
1 000 E-helseleder
12 000

01.12.2019
01.03.2020

7 Anskaffelse ny reisebyråavtale
8 Storforbrukerprosjekt
Anskaffelsesstrategi

1
2

01.03.2021
31.12.2020

1

Benytte kreftmedisin i hht. Innkjøpsavtale

jfr ledermøtesak 197 2019, Med.fagsjef måler effekt. Deles som tiltak

leger i klinikk,
4000 med.fagsjef følger opp

12.11.2019

2
31.12.2020

2

Benytte innkjøpsavtale på TNF-alfahemmere

jfr ledermøtesak 197 2019 med.fagsjef måler effekt.

SUM tiltak 2019
kun klinikk

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år
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leger i klinikk,
8000 med.fagsjef følger opp
119 297

12.11.2019

2

83 100

1,00
0,80
0,50
0,20
0,00
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Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år

Klinikk
Klinikk Psykisk helsevern og rus
Klinikk Kirkenes
Klinikk Hammerfest
SDE
Prehospitale tjenester
Admininistrasjon
Sum
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sannsynlighet for
gjennomføring
1
0,8
0,5
0,2
0

Risikovurderte
tiltak
30 031
13 722
33 582
990
78 325

2019
21 325
27 130
17 253
11 142
6 250
36 197
119 297
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1.1 Dagens bygningsmasse
Sykehuset har hoved-byggetrinn fra 1950- og 1970-tallet samt noen mindre tilbygg/påbygg fra ca.
1990-tallet og 2000-tallet. Samlet areal er ca. 21.740 m2 BTA. (23.800m2 oppgitt i Multimap).
I samarbeid med Finnmarkssykehuset HF er bygningene kartlagt og vurdert med hensyn til teknisk tilstand,
strukturelle egenskaper samt funksjonell egnethet for de ulike avdelinger og enheter ved sykehuset. Resultatene
fra kartleggingsarbeidet oppsummeres kortfattet i her. For nærmere beskrivelse henvises til notat «Eksisterende
bygningsmasse og tiltaksbehov i de ulike alternativene» datert 25.11.2016 (vedlagt).

Teknisk tilstand
Tilstandskartleggingen er utført i henhold til Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk” som
benytter tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Vektet teknisk tilstand for
bygningsmassen i Hammerfest er tilstandsgrad 2, som er dårlig og som innebærer omfattende behov
for teknisk oppgradering. Bygningene med dårligst tilstand er sørfløy, nordfløy, og deler av nordøstfløy,
men de øvrige har også omfattende behov. En del bygningskomponenter har også tilstandsgrad 3, og
tilsier betydelig oppgraderingsbehov som bør gjennomføres i løpet av de nærmeste 5 år. Dette
omfatter særlig ventilasjon, elkraft og klimaskall.
Samlet er det rent tekniske oppgraderingsbehovet estimert til ca. 360 mill, hvorav akutte tiltak utgjør
ca 200 mill (ref multiMap rapport fra 2015). I tillegg kommer behov for ombygging, standardheving til
nyere forskriftskrav etc.
Fasadene er påmontert enkle, uisolerte fasadeplater slik at den opprinnelige betongfasaden ikke er
synlig ved befaring. Årsaken til at fasadeplatene ble påmontert i sin tid er ikke kjent. Dersom
bygningene skal benyttes videre i et langsiktig perspektiv må utvendig betong bak fasadeplatene
vurderes nærmere med hensyn til eventuell armeringskorrosjon og eventuelt behov for utbedringer.
Dette krever stedvis demontering av noen fasadeplater for å kunne kontrollere tilstanden, og er ikke
utført i idéfasen. Dersom bygningene skal benyttes i langsiktig perspektiv må uansett fasadene måtte
isoleres og kles utvendig for å tilfredsstille dagens forskriftskrav, og det vil normalt være tilstrekkelig
for å stanse eventuell pågående skadeutvikling. Andre VVS-anlegg

Vurdering av funksjonell egnethet
Det er gjennomført en egen kartlegging av funksjonell egnethet ved sykehuset den 29.september 2016
med bruk av multiMap metode og kartleggingsverktøy. Med egnethet menes hvordan lokalene egner
seg for dagens virksomhet. Kartleggingen er gjennomført ved intervjuer av
avdelingsledere/enhetsledere ved den enkelte avdeling, etterfulgt av en befaring av lokalene. Det
meste av sykehusets arealer er omfattet. Intervjuer og befaring ble gjennomført av Karina Lehm
(Aarhus arkitekter) og Anne Kathrine Larssen (Multiconsult). Frode Larsen fra eiendomsavdelingen ved
Finnmarkssykehuset HF deltok på alle intervjuer. Hovedfokus var særlig på funksjonelle forhold som
planløsning, rommenes utforming, logistikk, tilgjengelighet og kapasitet.
Notater fra intervjuene er sendt intervjuobjektene for gjennomsyn, og de innspill vi har mottatt er
innarbeidet i notatene som følger vedlagt (vedlegg 3).
Hovedinntrykket fra kartleggingen viser at lokalenes funksjonelle egnethet varierer noe mellom
avdelingene. Generelt bærer sykehuset sterkt preg av at bygningsmassen er gammel og bygd for
datidens prinsipper for organisering og drift av sykehus. Resultatet er et «fragmentert» sykehus, der
poliklinikker og sengeposter ligger spredt, og der man har skaffet rom til nye aktiviteter der det måtte
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finnes ledig plass på det aktuelle tidspunktet. Rom er tatt i bruk til andre formål enn de var opprinnelig
tiltenkt. Konsekvensen er uhensiktsmessige planløsninger og romutforming, stedvis uhensiktsmessige
avstander og noen begrensninger i mulighet for å drifte optimalt.
Gjennomgående utfordringer er:
•

Lav våtromskapasitet og -standard.

•

Tilgjengelighet for rullestoler og senger er flere steder begrenset (Få tilrettelagte bad og
toaletter, gjennomgående smale dørbredder i 50-tallsbygningene, flere steder relativt smale
korridorer)

•

Knapphet på støtterom i sykehusets avdelinger (plass til å avholde møter, samtaler med
pasienter/pårørende, for få arbeidsstasjoner, knapphet på lagerplass)

•

Sengerom med inntil 4 pasienter i sengepostene

•

Svært få isolater i sykehuset

•

Krav til konfidensialitet og privatliv for pasienter og pårørende er vanskelig å overholde da det
er svært begrenset med rom for samtaler/møter og sengerommene er i all hovedsak
flersengsrom.

•

Kliniske logistiske sammenhenger / «flows» er til dels uhensiktsmessige

•

Tekniske logistiske sammenhenger - vareforsyning, lager, renovasjon/avfallshåndtering er
svært uhensiktsmessig

•

Inneklima er gjennomgående en utfordring mange steder i eksisterende bygninger. Det
rapporteres om dårlig luft, trekk fra vinduer og mangelfull temperaturregulering (for varmt,
for kaldt).

Bygningsmessig tilpasningsdyktighet
Til grunn for vurderingene ligger kartlegging av utvalgte bygningsstrukturelle egenskaper (multiMap).
Med bygningsstrukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av konstruksjonsprinsipp
og byggemåte, dvs. de forhold som oppfattes som faste/statiske (eksempelvis etasjehøyde,
bygningsbredde, lastkapasitet etc). Disse parameterne danner således ”rammeverket” og er
avgjørende for friheten til å gjøre større ombygginger (tilpasningsdyktighet) og hvilke type funksjoner
som kan innpasses (potensial).
De beste byggene mtp. tilpasningsdyktighet er Sør- Vest og Øst- fløy på lokasjon Hammerfest. Øst fløy
er godt egnet til å bygge om til en annen funksjon, mens det for Sør- Vest fløy er enkelt å endre
planløsning. De største begrensningene når det gjelder bygningsmassen i Hammerfest er etasjehøyde,
arealmengde per etasje i forhold til å oppnå tilstrekkelig store funksjonsareal for enkelte funksjoner
og bygningsbredde (dybde).

Samlet vurdering av fremtidig utvikling av eksisterende bygninger
Dersom bygningene skal benyttes i et langsiktig perspektiv kreves full oppgradering av klimaskjerm,
etablering av balansert ventilasjon i så godt som alle arealer, full utskifting av sanitær og varmeanlegg,
og oppgradering av elektriske anlegg, inkl. hovedforsyning. Det må etableres nye vertikale sjakter
innvendig eller utvendig for fremføring av ventilasjon. Begrenset takhøyde i eksisterende bygninger
medfører at det må etableres flere slike sjakter enn om takhøyden hadde vært større. Uansett vil de
tekniske tiltakene innebære store inngrep i arealene, og alle overflater innvendig vil berøres.
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I de aller fleste arealer er det i tillegg behov for betydelige ombygginger av hensyn til mer
hensiktsmessige lokaler for sykehusvirksomheten.
Det anbefales å stenge av én og én fløy/bygning i gangen mens arbeidene pågår, da støy og støv fra
arbeidene vil gjøre bruk av enkeltetasjer vanskelig. Bygningene er i hovedsak oppført i plass-støpt
betong og støy og vibrasjoner forplantes dermed effektivt gjennom konstruksjonen.

Plantegninger med tilstandsgrad:
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PLAN FOR REDUKSJON AV INNLEIE OG OVERTID 2019-2020
Fokusområde
Overordnet tiltak
Jobbglidning

Tiltak

Ansvar

Status 061219

Frist

Idebank for alle jobbglidningstiltak som er iverksatt og lederne har lykkes med

31.12.2019

Handlingsplan for jobbglidning foretaksnivå

01.04.2020

Analyser for bedre styring

Foretaket innfører egnet systematisk rapportering for reduksjon av innleie og overtid med følgende
fokusområder: bemanningsplanlegging og rekrutteringstiltak

Øksjef/HR sjef

01.09.2019

Bemanningsplanlegging

Bemanningsplaner i alle sengeposter (årsturnus)

Klinikksjefer

31.12.2019

Avviksanalyse bemanningsplaner, budsjetterte stillinger og faktisk forbruk på enhetsnivå

Øksjef/HR sjef

01.10.2019

Firmavikarer registreres i personalportalen fra 01.01.20

HR sjef

31.12.2019

Bedre styring av pleieressurser på sengeenheter - implementere riksrevisjonens anbefalinger

Klinikksjefer

31.12.2019

Vurdere bemanningssenter i Hammerfest

HR sjef

30.08.2019

Pilot langturnus ved en enhet

HR sjef/klinikksjef

01.04.2020

Årsturnus implementeres i klinikk

Klinikksjefer

31.12.2019

Bedre planlegging for leger i somatiske klinikker herunder:
Årsplan for 2020 skal være klar
Ambuleringsplaner for 2020 skal være klar
Ambulering fra UNN for 2020 skal være klar
GAT benyttes i planlegging av drift i 2020
Implementere rutine for overlegepermisjon RL 5903

Klinikksjefer

01.12.2019
01.10.2019
31.10.2019
30.11.2019
31.12.2019
31.12.2019

Sykefravær

Nærværsarbeidet forsterkes for reduksjon av fravær på 1% innen 31.12.20
Styrking av arbeidet med ekstra ressurs i PO
Forsterket nærværsarbeid ved BUP/VPP DPS Vest

HR sjef/klinikksjefer
HR sjef
HR sjef/klinikksjef

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2019

Ferieplanlegging

Innføring av årshjul ferieplanlegging

HR sjef

30.08.2020

Systematisk evaluering av ferieavviklingen for 2019 i klinikkene gjennomføres innen 1. november

HR sjef

30.10.2019

Tiltak for ferieavvikling 2020 defineres

HR sjef/klinikksjefer

30.11.2019

Langtidsplanlegging
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Fokusområde
Rekrutteringstiltak

Tiltak
Evaluere rekrutteringstiltak ved 6 enheter og forsterke innsats ved enhetene:
Radiologisk avdeling Hammerfest
Medisinsk avdeling Hammerfest
Kirurgiske leger og nevrolog Kirkenes
VPP Alta
BUP Alta
Psykologspesialister i klinikk psykisk helsevern og rus
Intensiv Hammerfest og Kirkenes
Sak om omdisponering/styrking av sentralt rekrutteringsbudsjett for leger og spesialsykepleiere 2020

Ansvar
HR sjef/klinikksjefer

Frist
30.11.2019

HR sjef

30.08.2019

Bruke sign on fee som virkemiddel ved prioriterte enheter

31.12.2020

Rekrutteringsplaner i alle klinikker

31.12.2019

Utført
I prosess ikke avsluttet
Ikke igangsatt innen frist
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