
 

Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 25.8.2017 
 

Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret 

tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien 

og analyse av resultat og prognose 

(Universitetssykehuset Nord-Norge HF), 

oppfølging av styresak 70-2017 og 75-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 i 
styremøte 14. juni 2017. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 og 3:  
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere analyse av resultat og prognose i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF i neste styremøte, herunder økning av 
månedsverk. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en 
konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk 
og innleie av personell. 

 
I samme styremøte behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 75-2017 Tertialrapport 
nr. 1-2017. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: 
 
Styret viser til vedtakets punkt 3 i styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 og ber 
adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en 
konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk og 
innleie av personell. 
 
Denne styresaken legges frem for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av 
ovennevnte styresaker og styrets vedtak. 
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Bakgrunn 
Det er noe forskjellig utgangspunkt for vurdering av økonomisk resultat og prognose 
ved de to helseforetakene: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
• Avvik resultat hittil i år på -64,5 mill. kroner (1,4 % av driftskostnadene) 
• Beregnet omstillingsutfordring1 2018-2021: Ingen 
• Resultatkravet fra Helse Nord RHF er + 40 mill. kroner/år. Styret i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lagt inn et årlig internt overskuddskrav 
på 65 mill. kroner, dvs. ytterligere 25 mill. kroner.  

 
Finnmarkssykehuset HF:  
• Avvik resultat hittil i år på +1,4 mill. kroner (0,1 % av driftskostnadene) 
• Midlertidige positive avvik viser at resultat-takten inn i 2018 er for lav. 
• Høy investeringstakt gjør at beregnet omstillingsutfordring er ca. 97 mill. kroner 

innen 2020. 
 
Det vises til vedlegg 1 og 2 for helseforetakenes tilbakemelding til Helse Nord RHF.  
 
Nedenfor følger en vurdering av nåsituasjonen for de to helseforetakene:   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Det overordnede bildet for helseforetaket er at det negative avviket på 65 mill. kroner 
skyldes: 
 
Driftsinntekter:  -   5 mill. kroner  (lavere enn budsjett)  (0,1%) 
Kjøp av helsetjenester: - 12 mill. kroner (høyere enn budsjett) 
Varekostnader: - 12 mill. kroner  (------------«------------) 
Lønnskostnader inkl. innleie:  - 24 mill. kroner  (------------«------------)  
  eks. pensjon: -34 mill. kroner 
Andre driftskostnader: - 10 mill. kroner  (høyere enn budsjett) 
Finansresultat:  -  2 mill. kroner  (lavere enn budsjett) 
 
Nærmere om nåsituasjonen: 
1. Samlet aktivitet har økt, hvilket gir høyere inntekter og høyere kostnader. 
2. Helseforetaket har gjort et omfattende arbeid i klinikkene, og har etablert 

tiltaksplaner som på kort sikt vil gi en effekt på 62 mill. kroner, hvorav permanente 
tiltak utgjør ca. 31 mill. kroner. Dette betyr at det må arbeides videre med 
ytterligere tiltak.  

3. Lønnskostnader utgjør et negativt avvik (eks. endring i pensjonskostnader) på 34 
mill. kroner. Herav utgjør økte kostnader til innleie fra byrå ca. 25 mill. kroner. 
Helseforetaket ligger ca. 20 måneds verk/stillinger høyere enn plan (0,3%). 

  

1 Se styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte 23. mai 
2017), s. 27 
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4. Klinikkene har utarbeidet tiltaksplaner tilsvarende 23 mill. kroner i tre kategorier: 
a. Ansettelsesstopp:  16 mill. kroner 
b. Innkjøpsstopp:   4 mill. kroner 
c. Reisestopp:    3 mill. kroner  

Reserver fra periodisering av poster som ligger på fellesområdet kommer i tillegg. 
5. Summen av tiltak på 64 mill. kroner er risikovurdert. 54 mill. kroner ligger i 

risikoklasse 1= «lav», 6 mill. kroner i klasse 2, og 3 mill. kroner i klasse 3. Ingen av 
tiltakene er i risikoklasse 4 eller 5 («høy»). 

6. Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer at samlet effekt av 
tiltakene gjør at helseforetaket vil få et årsresultat på +47 mill. kroner (resultatkrav 
er 40 mill. kroner). 

7. Helseforetaket vil ikke nå sitt interne styringsmål på +65 mill. kroner. Dette vil 
medføre reduksjon i investeringene i utstyr senere år.  

 
Samlet vurdering Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er i en alvorlig økonomisk situasjon, og det vil 
kreve evne og vilje fra hele organisasjonen for å snu resultatene så fort som vedlagte 
plan forutsetter. Resultatet i juli 2017 viser tegn til bedring, og kan bære bud om et 
vendepunkt. Både tilgangen til personell og kostnader tilsier at helseforetaket må 
lykkes med å øke aktiviteten fremover uten tilsvarende økning i lønnskostnader eller 
andre kostnader. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Det overordnede bildet for helseforetaket er at det positive avviket på 1,4 mill. kr. 
skyldes: 
 
Driftsinntekter: +  6 mill. kroner  (høyere enn budsjett) (0,5%) 
Kjøp av helsetjenester: -   4 mill. kroner  (------------«------------) 
Varekostnader: - 15 mill. kroner  (------------«------------) 
Lønnskostnader inkl. innleie:  - 38 mill. kroner  (------------«------------) (5,4%) 
Av- og nedskronerivinger: +10 mill. kroner  (lavere enn budsjett) 
Andre driftskostnader: +31 mill. kroner  (lavere enn budsjett) 
Finansresultat: +12 mill. kroner  (bedre enn budsjett) 
 
Nærmere om nåsituasjonen: 
1. Helseforetaket har forutsatt omstillingstiltak for 2017 for 29 mill. kroner 

(risikojustert). Realisert hittil i år 6 mill. kroner. 
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF besluttet i april og juni 2017 ytterligere 

omstillingstiltak innenfor pasientreiseområdet og klinikk psykisk helse/rus. 
3. Klinikk Hammerfest har en prognose på -19 mill. kroner og reviderer tiltaksplanene 

sine i august 2017. De viktigste tiltakene er gjennomgang av bemanningsplaner for å 
kunne gjøre nødvendige tilpasninger i disse samt løpende oppfølging av overtids- og 
innleiekostnader. 

4. Klinikk Kirkenes har en prognose på -22 mill. kroner. Forsinket innflytting i nye 
Kirkenes sykehus (KKN) bidrar til negativt resultat både knyttet til opplæring og 
lavere kapasitetsutnyttelse. I tillegg kommer utfordringer med høyt sykefravær 
både blant lege- og pleiepersonell som har medført overtid og kostbar innleie.  
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Gevinstrealiseringsplan er under revisjon. De viktigste tiltakene er økt aktivitet, 
reduksjon av innleie og overtidsforbruk. Gevinstrealiseringsplan for 15 mill. 
kroner/år gjennomføres 2018-2019. 

5. Administrasjonen har et positivt avvik på 33,3 mill. kroner. De viktigste årsakene er 
knyttet til avskrivinger og finanskostnader, som i stor grad skyldes forsinkelsen for 
nye KKN sykehus2. Fra og med 2018 vil forutsetningene være endret. 

6. For de øvrige klinikkene er det mindre avvik. 
7. Helseforetaket melder om «stor økonomisk risiko knyttet til uavklarte kostnader 

knyttet til utbyggingsavtale og anlegg med Alta kommune». 
8. Helseforetaket har en økning i bemanningen tilsvarende ca. 43 stillinger, hvorav 25 

faste. Plan pr. juli 2017 er en reduksjon på ca. 67 stillinger. Differanse mellom plan 
og virkelig tilsvarer en bemanningstakt som er 110 årsverk høyere enn plan (6 %). 
Korrigert for refusjon av sykelønn er tallet lavere. Samlede lønnskostnader inklusive 
innleie er 38 mill. kroner (5 %) høyere enn forutsatt. 

 
Samlet vurdering Finnmarkssykehuset HF 
Resultatene i Finnmarkssykehuset HF er i tråd med plan, hovedsakelig på grunn av 
poster som ikke er av varig karakter.  
 
Høy aktivitet kan trolig forklare deler av økningen i lønnskostnader. Det er likevel 
grunn til å tro at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF går langsommere enn 
forutsatt. Forsinket innflytting i Nye KKN sykehus er noe av forklaringen. For å nå de 
forutsatte mål for bærekraft, må samlede lønnskostnader ned, samtidig som planlagt 
aktivitet opprettholdes.  
 
Medvirkning 
Tiltaksplanen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF er drøftet med tillitsvalgte og 
verneombud i forkant av ekstraordinært styremøte 28. august 2017. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF skal behandle status for vedtatte og nye tiltaksplaner i 
september 2017. Saken skal drøftes med tillitsvalgte i forkant av møtet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF skal håndtere 
krevende byggeprosjekter samtidig med forbedringsarbeidet innenfor ordinær drift. 
Det er avgjørende at helseforetakene har menneskelige ressurser med nødvendig tid og 
rett kompetanse til å gjennomføre begge deler. Resultatene hittil i år viser at arbeidet 
ikke har gått så fort som planlagt og/eller nye utfordringer har oppstått.  
 
En grunnleggende driver bak økte kostnader er utfordringen med tilgangen på 
helsepersonell. Økt opptak til utdanningsinstitusjoner følges opp med Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
På kort sikt er det avgjørende at helseforetakene lykkes med det interne 
forbedringsarbeidet, slik at forventet økning i aktivitet kan møtes uten å øke den totale 
bemanningen. 

2 Ref. egen orientering – innflytting utsatt til 4. kvartal 2017. 
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Adm. direktør har tillit til at både ledere og medarbeidere i begge organisasjoner har 
felles mål og vil gjennomføre planlagte og nødvendige tiltak. 
 
Adm. direktør vil følge utviklingen i 2. halvår 2017 nøye, og eventuelt legge frem forslag 
til justeringer av forutsetningene fra langsiktig plan, i forbindelse med budsjettarbeidet 
for 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om den økonomiske situasjonen i 

Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å ha løpende oppfølging av Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å sikre at de vedtatte tiltaksplanene 
gjennomføres og gir den nødvendige effekten. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å gi en særskilt orientering om gjennomføringen 

av tiltaksplanene i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF i de kommende virksomhetsrapportene. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp behovet for økt utdanningskapasitet for 

helsepersonell, slik at tilgangen på helsepersonell bedres snarest mulig. 
 
 
Bodø, den 25. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
 
1. Styresak xx/2017 Økonomisk status – analyse og tiltaksplan med vedlegg 

(Universitetssykehuset Nord-Norge HF)  
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 
 

2. Brev fra Finnmarkssykehuset HF, datert 21.08.2017 
 
 
 
Utrykt vedlegg:   
 
Virksomhetsrapport juni/juli 2017, Finnmarkssykehuset HF 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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 Økonomi og Analyse 
 

 
 
Helse Nord RHF 
 
Sjøgata 10 
8038 Bodø 
 
 
Deres ref: Vår ref: Dato: 
 2017/1263-2 21.08.2017 
 
 
 
 
Svar på vedtak i RHF styresak 70/2017 
Vi viser til brev av 13.07.2017 om tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder 
økning av månedsverk og innleie av personell. Finnmarkssykehuset har i virksomhetsrapport 
6/7 2017 gjort en analyse av resultat og prognose. Her ligger også vedtatte tiltaksplaner i 
budsjett 2017 samt justerte tiltaksplaner i henhold til styresak 33/2017 investerings- og 
bærekraftsanalyse 2017-2025 og 56/2017 organisering av akuttilbudet i psykisk helsevern og 
rus. Det ligger også en analyse av månedsverkforbruk sett opp mot budsjett.  
 
Finnmarkssykehuset har pr. juli 2017 et positivt budsjettavvik på 1,4 MNOK. Prognosen er 
vurdert og opprettholdes på budsjett i balanse, dvs. et overskudd på 30 MNOK. 
 
Konkrete nye tiltak: 
Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 56/2017 revidert tiltaksplan for klinikk 
Psykisk helsevern og rus. Total økonomisk effekt er 16 MNOK. Hvorav omlegging av 
akuttilbudet gir en økonomisk effekt på 8 MNOK. Dette innebærer blant annet reduksjon av 6 
stillinger.  
 
Pasientreise hadde ved inngangen til 2017 en utfordring på -10 MNOK, og er pr juli i balanse. 
Styret vedtok i styresak 33/2017 investerings- og bærekraftsanalyse 2017-2025 en 
tiltaksplan for å redusere pasientreisekostnader med 13 MNOK. Tiltaksplanen følges opp. I 
tillegg har foretaket økonomisk effekt av nye drosjeanbud og økt konkurranse på flyreiser. 
 
Klinikk Kirkenes har et negativt budsjettavvik på 15 MNOK pr. juli.  Klinikken har hatt god 
kontroll på økonomien de siste årene og hadde ved inngangen til 2017 et budsjett i balanse. 
Utsatt flytting til NKS har medført lavere aktivitet, noe som delvis er årsaken til det negative 
budsjettavviket pr. juli. I tillegg har klinikken hatt høyere sykefravær blant spesialister og 
derav dyr innleie. Klinikken har utarbeidet ytterligere tiltak. Tiltakene er ikke drøftet med 
tillitsvalgte, men hovedretningen på tiltakene er reduksjon av innleie av leger, innleie og 
overtid samt ta igjen noe av den tapte aktiviteten. Tiltaksplaner skal styrebehandles i styret i 
Finnmarkssykehuset 28. september 2017. 
 
Klinikk Hammerfest hadde ved inngangen til 2017 et negativt budsjettavvik på 16 MNOK, og 
pr juli er avviket -12,7 MNOK. Det er iverksatt et arbeid med nye kort- og langsiktige tiltak. 
Hovedinnretningen på tiltakene er gjennomgang av turnusplaner, vurdering av årsverk og 
redusert innleie og overtid.  
 
Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 78 42 10 00 Org nr: MVA 983 974 880 NO 
Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9601 Hammerfest 9601 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
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-  
 
Oppsummering 
Finnmarkssykehuset har et positivt budsjettavvik på 1,4 MNOK pr. juli og prognosen på 30 
MNOK opprettholdes. Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt nye tiltak i styresak 33/2017 
og 56/2017; 

• Pasientreisekostnader  10 MNOK  
• Organisering akuttilbud     8 MNOK 

 
De to øvrige klinikkene jobber med å vurdere ytterligere tiltak og beregne disse. Dette vil 
styrebehandles i styremøte 28. september. 
 
 
Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset 
 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Økonomisjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
 
Interne kopimottakere 
 
Eksterne kopimottakere 
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