
Temarapport 2021 

Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk 

Overordnet Helgelandssykehuset HF 
Utviklingen i gjennomsnittlig månedsverk per juli i perioden 2019-2021 fremkommer i tabellen 
under.  Totalt for de gjeldende stillingsgruppene har økningen vært på 97 månedsverk. I stigende 
rekkefølge fordeler disse seg på Sykepleier og Leger med 27 gjennomsnittlige månedsverk, Adm. og 
leder med 26, Pasientrettede stillinger 19 og til slutt Psykologer hvor det har vært en reduksjon på 2 
månedsverk. Videre har vi spesifisert endringene innad i de enkelte overordnede stillingsgruppene. 

 
Kilde: Virksomhetsportalen 06.10.2021 

05 Sykepleier – endring 27 månedsverk 
For den overordnede gruppen 05 Sykepleiere har forbruket av månedsverk hatt liten endring i 

gruppene jordmor og spesialsykepleiere med økning på henholdsvis 2 og 3 gjennomsnittlige 

månedsverk. Endringen relaterer seg i stor grad til sykepleiere som i perioden har økt fra 294 til 316 

(22 månedsverk).  

 

 

 

 

 

Kilde: Virksomhetsportalen 06.10.2021 

 



03 Lege – endring 27 månedsverk 
I perioden 2019-2021 har det vært en økning i månedsverksforbruket for leger. Leger i spesialisering 

og LIS 1 har begge økt med 6 månedsverk hver. Størst økning ser vi hos overleger som er endret fra 

100 til 115 månedsverk, en økning på 15. Endringen fordeler seg mellom kirurgisk område og 

medisinsk område med henholdsvis 10,8 og 3,4 månedsverk. 

 

Kilde: Virksomhetsportalen 06.10.2021 

01 Adm. og ledere – endring 26 månedsverk 
Den overordnede stillingsgruppen Adm. og ledere deles inn 5 grupper som vist i tabellen under. 

Gruppene med størst økning er 1b Mellomledelse (13), 1d Merkantile stillinger (11), og 1a 

Toppledelse (4). Samtidig har det vært en reduksjon i gruppen 1c Andre ledere med 5 

gjennomsnittlige månedsverk.  

Endringen i mellomledelse skyldes økning i stillingskodene Assisterende leder (5), Avdelingsleder (3), 

Fagsjef (1) og Leder/fagleder (2). 

Endring i hovedgruppen Merkantile stillinger kan i hovedsak relateres til Rådgiverstillinger. 

Endring i toppledelse skyldes endring i stillingskodene assisterende direktør (1) og direktør (3). I 

omorganiseringsprosesser ved Helgelandssykehuset er det tilsatt to nye direktører, ved enhet psykisk 

helse og TSB og ved administrasjon i enhet felles. Det er også tilsatt prosjektdirektør i prosjektet Nytt 

Helgelandssykehus. 

 



 

02 Pasientrettede stillinger – endring 19 månedsverk 
Hovedgruppen pasientrettede stillinger inneholder 11 stillingsgrupper med tilhørende 33 

stillingskoder. Størst endring ser vi i gruppene Helsesekretær (7), Miljøterapeut (-11) og Andre 

pasientrettede stillinger (17). I gruppen Andre pasientrettede stillinger relateres endringen til 

stillingskodene Assistent Klin. (12), Fagkonsulent (4), Fagkoordinator (1). 

 

 

04 Psykolog – endring -2 månedsverk 
Gjennomsnittlige månedsverk er i denne gruppen redusert med 2. Innad i gruppen ser vi en 

forskyvning av månedsverk fra psykolog til psykologspesialist. Dette kommer som en følge av 

helseforetakets fokus på denne gruppen.

 



 

 

Utvikling i innleiekostnader 

Leger fra firma: Under kommenteres kun avdelinger som har økte kostnader i perioden 
som er etterspurt.  

Røntgen Mo I Rana: Økningen av kostnader for leger fra firma relaterer seg til behovet 

for å frigjøre egne ressurser til undervisning av egne LIS leger og for høyt forbruk av 

tjenester satt opp imot antall ansatte. Avdelingen har 3 overleger, 1 lege i 80% stilling   

1. lege i 100%. den 3. Legen har hatt 100% foreldrepermisjon i perioden 20-21 og har 

medført et økt behov for innleie. Pandemien har i perioden også medført en del ekstra 
innleie for å opprettholde nødvendig beredskap. 

Mosjøen og Sandnessjøen: Røntgen, her er det innleie til vaktuker på grunn av vakante 

stillinger som fører til økte kostnader i 2021. I tillegg mangler begge avdelingene en 

overlege. Pandemien har i perioden også medført en del ekstra innleie for å 

opprettholde nødvendig beredskap. 

Gynekologiske leger Sandnessjøen: Fra oktober 2020 fikk avdelingen et uventet 

sykefravær som gikk igjennom hele 2021. I tillegg har avdelingen en lege i forskning 
samt at det har vært avviklet overlegepermisjon på legene i avdelingen. 

Leger Psykisk helse og rus: 

VOP Sandnessjøen, AAT Mo i Rana og VOP Mo i Rana. Psykiatri sliter generelt med 

rekruttering av psykiatere noe som fører til høyere innleie. VOP Mo i Rana har kun hatt 

to av fire psykiatere tilsatt i perioden. De har også hatt en overlege ute i 
overlegepermisjon i en periode på 5 mnd.  

AAT har hatt langtidssykemeldt spesialist, noe som har medført økt behov for innleie i 

perioden. Fra april 2020 ble det innført vakt i psykiatrien administrert av AAT, 

Vaktbelastning innen psykiatrien ved Mo i Rana er fordelt mellom avdelingene VOP og 
AAT noe som har medført økning i behovet for spesialister.   

Sykepleiere fra firma: 

Økningen av innleie sykepleier fra firma i perioden 2019 -2021 innenfor 
sykepleierområdet relateres til: 

Medisinsk sengepost Mo i Rana har i perioden hatt belegg over 100% og i samme 

periode slitt med en del sykefravær som har medført økte kostnader. Vikarbyråene som 

tilbyr vikarer er ofte ned på prioriteringslista og dermed noe dyrere. En del av de økte 

kostnadene kan også relateres til Covid mottak, trening og beredskap i forhold til 

Koronapandemien. 

 



 

Årsaker  

Utvidet / endret tilbud 
Et er ingen store eller vesentlige endringer i tilbudet ved Helgelandssykehuset HF. En del mindre 

endringer har vi gjennomført som for eksempel. 

1. Innføring av vaktordning innenfor psykiatri og rus. 

2. Innføring av kalenderplaner på flere avdelinger. 

3. Omgjøring av kirurgisk dagenhet i Mosjøen til 5-dagers post. 

 

 

Aktivitetsutvikling  
Aktivitet juli 2019 

 

 

Aktivitet juli 2021 

 

 

Pr Juli Somatikk Resultat
Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Avvik fra 

plan %

Totalt antall opphold 60 492 -1392 -1827 -3 %

Heldøgn 6 473 26 180 3 %

Innlagte dagopphold 2 704 78 36 1 %

Polikliniske dagopphold 4 144 184 747 22 %

Polikliniske konsultasjoner 47 171 -1680 -2790 -6 %

Total antall DRG poeng 10 540 128 569 6 %

Heldøgn 7269,2 126,0 562,0 8 %

Innlagte dagopphold 238,3 10,7 -24,3 -9 %

Polikliniske dagopphold 1026,0 35,2 73,9 8 %

Polikliniske konsultasjoner 2006,5 -43,8 -42,5 -2 %
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Aktiviteten per juli 2021 har samlet sett økt sammenlignet med aktiviteten i 2019, der det er 

poliklinisk aktivitet som bidrar til denne økningen, mens døgnaktiviteten er redusert. Aktiviteten i 

2020 var i lengre perioder sterkt preget av tiltak knyttet til covid-19-situasjonen, og foretaket 

opplevde redusert aktivitet både innen døgn-, dag og poliklinisk behandling, både innen elektiv og 

akutt virksomhet. Dette skapte et etterslep i aktivitet, som har medført at foretaket per i dag enda 

har et høyt antall fristbrudd og kontakter passert planlagt tid sammenlignet med tiden før covid-19-

situasjonen.  

Samtidig som det har pågått arbeid for å hente inn dette etterslepet, mottok foretaket i 2021 midler 

fra Helse Nord for å redusere ventetiden. Helgelandssykehuset har mottatt midler til fagområdene 

fordøyelse, øye og hjerte, der noen av tiltakene bl.a. innebærer aktivitetsbasert 

bemanningsplanlegging, prosjekt og prosjektstilling på tvers av sykehusenhetene i 2021, økt aktivitet 

på dagtid samt kvelds- og lørdagspoliklinikk, innleie av spesialister og ortoptist, og kompensasjon for 

utvidet arbeidstid. Likevel planlegges det å arbeide med etterslepet fra flere ulike vinkler. 

Helgelandssykehuset har et høyt sykehusforbruk innen poliklinikk, og benchmarkingen foretaket har 

vært involvert i har antydet at andelen kontroller er relativt høy. Et av tiltakene foretaket arbeider 

med er å skape mer tydelige felles retningslinjer innen både henvisnings- og kontrollpraksis, der 

dette arbeidet både forventes å redusere noe av etterslepet i aktivitet men også kunne redusere 

innleie av ressurser til å gjennomføre aktiviteten. 

 

Langvarige prosjekter 
Pågående prosjekter som krever økte ressurser. 

1. Nye helgelandssykehuset HF. 

2. Etablering av DMS i Brønnøysund. 

3. Prosjekt DIPS-Arena. 

 

Beredskap / pandemi 
I perioden mars – juli 2020 ble det registrert 69,8 gjennomsnittlige månedsverk som er merket med 

prosjektnummer for covid-19. For perioden januar - juli 2021 det registrert 14,3 gjennomsnittlige 

månedsverk relatert til prosjektnummeret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foretakets plan for å redusere lønns- og innleiekostnader 
Oppdrag 79 od 2021 gjelder for HSYK:  

Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid personell med 30% 

innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering av et foretaksinternt 

bemanningssenter som også administrerer all innleie av personell fra eksterne vikarbyrå. 

1. Utredning av foretaksinternt bemanningssenter: HR avdelingen er i gang med 

innsamling av dokumentasjon og tallmateriale for å utrede muligheten for etablering 

av et foretaksinternt bemanningssenter. Foreløpig vurderes det og samler alt av 

vikarinnleie fra firma til HR avdelingen i foretaket. Vi har hatt kontakt med 

Nordlandssykehuset, Helse Bergen, Akershus universitetssykehus og St. Olavs 

hospital for å skaffe erfaringer fra andre foretak. Når HR avdelingen har analysert tall 

og skriftlig materiale vil vi komme tilbake til ledergruppen i foretaket med et 

prosjektforslag som relaterer seg til oppdrag 79 i OD2021.  
2. Forbedringsarbeid: Helgelandssykehuset gjennomførte i 2020 en Benchmarking av aktivitet 

og driftsøkonomi innenfor de somatiske hovedområdene. I oppfølgingen av funn fra dette 

arbeidet er det etablert 5 prosjektgrupper som arbeider med ulike anbefalinger fra 

benchmarkingsanalysen.  

 

En av prosjektgruppene arbeider spesifikt med bemanningssituasjonen i foretaket.  

Overordnet målsetning for denne arbeidsgruppen er følgende: 

a. Kartlegging av bemanningsutvikling mot aktivitetsutvikling 2015-2019, der innsikten 

som opparbeides skal bidra til å utvikle konkrete forbedringstiltak 

b. Implementere aktivitetsstyrt bemanningsmodell som pilotprosjekt på utvalgte 

avdelinger, og det skal utvikles struktur for kontinuerlig oppfølging av modellen i regi 

av fagmiljø i samarbeid med økonomi/HR. 

c. Jevnlige analyser av personellindeks på enhets- og avdelingsnivå, og i sammenheng 

med dette analysere drift ved sengeposter og vurdere konkrete forbedringstiltak, 

særlig for sykepleierressurser, hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere. 

Arbeidet i bemanningsprosjektet pågår innenfor kirurgisk område i Mosjøen, Sandnessjøen 

og Mo i Rana. Aktivitetsstyrt arbeidstidsplanlegging og etablering av kalenderplan er 

nøkkelfaktorer som blant annet har som mål å bidra til redusert behov for innleie, lavere 

sykefravær og færre AML brudd. Etter gjennomført prosjekt innen kirurgisk område er det 

planlagt en gjennomføring av tilsvarende arbeid med aktivitetsstyrt arbeidstidsplanlegging i 

andre relevante deler av foretaket.   

 

 

 

 

 

 



 

Tilbakemelding fra Universitetssykehuset Nord – Norge HF (UNN)  

 

Det vises til brev (udatert) til helseforetakene hvor det bes om en særskilt temarapport innen HR 

(«Oppdrag til sykehusforetakene – Temarapport HR til virksomhetsrapport for september 2021») 

 

Innledning: 

 

Det bes om tilbakemelding på følgende: 

 

Bestilling til foretakene  
Helse Nord RHF ber foretakene redegjøre for:  

 Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk per juli i perioden 2019-2021 for utvalgte 
stillingsgrupper  
o leger  
o sykepleiere  
o psykologer  

o pasientrettede stillinger  
o adm. og ledere  

 Utvikling i innleiekostnader fra firma i perioden 2019-2021 per juli, spesifisert for leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell  

 Årsaker til økningen i månedsverk og lønns- og innleiekostnader, herunder hva som er 
knyttet til:  
o utvidet/endret tilbud  
o aktivitetsutvikling fra 2019  
o langvarige prosjekter av betydelig størrelse  
o beredskap/pandemi  

o vakanse (rekruttering, permisjoner, sykefravær o.l.)  

o andre forhold  
 Redegjøre for foretakets plan for å redusere lønnskostnadene og innleiekostnadene for å løse 

omstillingsutfordringen, herunder også redegjøre for hvordan foretaket jobber med å følge opp 
krav nr. 79 og 80 i OD2021.  
 
Foretakene bes oversende tilbakemelding til Helse Nord RHF v/Haakon Eichler senest  
1. oktober 2021. 

 

Krav 79 i OD er følgende (nr 80 gjelder NLSH): 

 

Krav til FIN, UNN og HSYK: 79. Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for 

innleid personell med 30 prosent innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering av et 

foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av personell fra eksterne 

vikarbyrå. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemanning utvalgte stillingsgrupper (alle tall vedrørende bemanning er pr juli alle år): 

 

 

 

 

 

Utvikling innleie fra firma målt i månedsverk/kostnader fordelt på yrkesgrupper: 

 

 

(omregnet ut fra snittpris innleie for de to faggruppene) 

 



 

(annet helsepersonell – her føres en del medisinsk nødvendige ledsagere fra kommunene og det blir ikke rett å regne om til 

årsverk pga. dette – derfor mangler denne i tabellen som regner om til årsverk).  

 

Hovedårsaker til endring i månedsverk og innleie: 

 

Utvidet/endret tilbud samt rekruttering: 

 

LIS1 utdanning: Det er 15 flere årsverk siden 2019 som følge av økt kull/flere stillinger. 

Stormottakersatsning/Pasientsentrert helseteam: 9 flere enn 2019. Er fortsatt under oppbygging.  

Abiko (videreutdanning): 14 flere enn 2019.  

Nasjonalt senter ehelse (NSE): 14 flere enn 2019. Spesielt innen helsedata og analyse. 

FACT/Sikkerhetspost C (psykisk helse voksne): 20 nye årsverk ifht. 2019 (da eksisterte ikke tilbudet). 

Sikkerhetspost C er under oppbygging og vil utgjøre flere stillinger når besatt. 

Pakkeforløp psykisk helsevern: utgjør ca. 13 stillinger. (Tallet ikke verifisert.)  

 

Ikke tallfestede nye tilbud som påvirker månedsverk (i sin «spede» oppstart) er palliativt team barn, 

psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse, NIPT, ytterligere LIS 1 stillinger. Det vil det nok 

kunne være ytterligere områder som kan ha hatt en liten vekst.  

 

 

 

 

Aktivitetsutvikling:  

 

Ut over satsning på ventelistereduksjon gjennom ettersleps- og ventelistepenger delt ut av RHF har 

ikke UNN aktivitetsøkning etter 2019 og således ikke økt bemanning som følge av en økt aktivitet. 

UNN har en reel nedgang på heldøgnpasienter (tall viser 1 600 færre innlagte ifht. 2019 (pr august og 

målt i SHO). 400 av disse kan forklares gjennom oppstart av PCI/Ablasjoner i Bodø, mens øvrige er en 



koronaeffekt da vi ser det er Øhjelpspasientene som uteblir, og da spesielt innen 

hoveddiagnosegruppe 41.  

 

 

Pandemi/beredskap: 

 

 

 

Vakanser: 

 

Ut over vikarer brukt i pandemi (68 stk) er økingen i vikarer på 26 flere enn 2019 (i hovedsak 

sykevikarer). Tallet inkluderer månedsverk gjennom overtid for sykefravær, fratrukket koronarelatert 

overtid for sykefravær.  

 

Innleie: 

 

Den store endringen i månedsverk som følge av innleie fra firma er innen sykepleierfaget. Mangel på 

spesialsykepleiere og reetablering av MIHO er der dette vises mest. Korona utgjør også en del av 

økningen månedsverkene (1 legeårsverk og 11 sykepleierårsverk) gjennom innleie fra firma.  

 

 

 

                                                           
1 Sykdommer i åndedrettsorganer 



 

 

 

 

 

 

 

Plan for å redusere lønns- og innleiekostnader for å løse omstillingsutfordringen: 

 

 

Tabell sakset fra bestillingsbrevet: 

 

 

Som RHF sin tabell viser har UNN pr nå budsjettbalanse på lønnsiden. Det er en vekst i kostnader på 

8 % fra 2019 som skyldes flere forhold; lønnsoppgjør i perioden, koronakostnader og nye oppgaver 

nevnt over.  

 

Hovedutfordringen for UNNs del nå er med andre ord ikke lønnskostnader på egne ansatte, men 

kostnader knyttet til innleie fra firma som tabellen under viser (hentet fra bestillingen fra RHF):  

 

 

 

Innleie fra firma har økt betydelig innen sykepleierfaget. Kostnadsmessig har dette vært påvirket av 

valutaendringer samt særavtaler for dekning «karantenetid» med flere.  For å kunne få ned det som 

ikke forsvinner gjennom mindre pandemi årsaker er det flere tiltak som må fungere og som er 

iverksatt:  



 

• Trafikklys (vurdere nødvendighet av leie inn personell fra firma (også overtid) i hvert tilfelle).  

• Rekruttere personell til å ta spesialutdanning; UNN har ledige plasser på ABIKO – 
utdanningen og ser på det viktigste suksesskriteriet for å få ned innleie/variabel lønn er å selv 
utdanne nøkkelpersonell.  

• Effektivisere bruken av ledig kapasitet, herunder utnytte åpningstider innen poliklinikk 
bedre/bedre pasientforløp/kloke valg/ta bort aktivitet som ikke gir helsegevinst m. flere.  

• Konstant fokus på reduksjon av sykefravær.  
 

I tillegg har korona medført en god del ekstra kostnader i fra mars 2020 som UNN er i ferd med å ta 

ned. I tillegg til effekten en ser på færre månedsverk som følge av korona (over) jobbes det med 

ytterligere tiltak (se vedlegg).  

 

Krav 79 OD: 

 

UNN har som tallene over viser, en økning i månedsverk som følge av innleie fra firma.  

 

UNN startet jobben med å vurdere ett sentralt bemanningssenter 1. halvår 2021. Pga. sommer mm 

har dette vært stilt i bero en periode, men vil bli tatt opp igjen nå i høst.  

 

UNN er med andre ord ikke i mål med krav 79 (kravet er å nå målet inn 2023).  

 

Oppsummert:  

 

UNN har, som RHF sine tall viser, ikke isolert sett avvik på lønnsrelaterte kostnader pr juli. Frafallet av 

innlagte pasienter i tiden med pandemi og dermed bortfall av inntekter, sammen med at 

kostnadsnivået ikke tas ned tilsvarende, er hovedutfordringen for UNN. Hvis aktiviteten ikke tar seg 

opp så er dette ikke bærekraftig for UNN når rammene fra korona bortfaller og det er derfor viktig å 

se på dette spesielt. I og med at det i stor grad er ø – hjelpspasienter «som er borte» vil en anta at 

pasientmassen justerer seg.  

 

En annen utfordring i tiden framover er fristbruddspasienter som er gått over til HELFO innen psykisk 

helsevern. Denne kostnaden øker betydelig og UNN har spilt inn behov for hjelp fra RHF for å sikre at 

de private rapporterer denne aktiviteten (noe som ikke skjer nå). UNN har i dag en økt kostnad i 

tillegg til manglende inntekt på denne pasientgruppen. 

 



Vekst i månedsverk er ikke nødvendigvis en negativ indikator. På noen områder ønsker UNN en vekst 

for å få bort dyrere løsninger (eksempelvis ABIKO) og en erstatning av «dyre» månedsverk med 

«billige» månedsverk (jobbflyt).  

 

 

Stig Bakken 

Avdelingsleder Økonomistyring.  

 

Vedlegg: Plan for nedtrapping korona: 

 

Tiltak Totalt beredskap Nedtrekk juni Nedtrekk sept Rest etter sept 

Akuttmottak 2 557  887  1 670    

Allerede besluttede tiltak 2 321  1 825  383  113  

Renhold 614  250  364    

Adgangskontroll 1 000  1 000      

CBRNE-beredskap 500  500      

Diverse 207  75  19  113  

Ekstra avlønning beredskap 95  95      

Leie boliger 300      300  

Prøvetakingsenhet 169    169    

Ekstra ambulanse 220  220      

Hurtigtester 143      143  

Smittevernoverlege Longyearbyen 110    110    

Sterilforsyning 1 900  1 900      

Analyse Mikrobiologen 870      870  

Uavklart medisinsk sengepost 335    335    

Smittesporing 61      61  

Leie operasjonskapasitet -90      -90  

Laboratoriemedisin 60      60  

Covid intensiv 275  275      

Portør Narvik og Harstad 230  190  40    



SUM 9 556  5 392  2 707  1 457  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temarapport HR til virksomhetsrapport for 
september 2021  – Nordlandssykehuset HF 
 

 
Utvikling gjennomsnittlig månedsverk per stillingsgruppe 2019-2021 
 

 
Graf: Gjennomsnittlig månedsverk per stillingsgruppe 2019-2021  
 
Tabell: Gjennomsnittlig månedsverk per stillingsgruppe 2019-2021 i Nordlandssykehuset 

 

  

Januar-juli NLSH

Gj.snittlig 

månedsverk 

2019

Gj.snittlig 

månedsverk 

2020

Gj.snittlig 

månedsverk 

2021

Endring 

2019-2021

% vis 

endring 

2019-2021

Adm. og ledere 599,2 630,9 642,4 43,2 7,2 %

Pasientrettede stillinger 550,1 553,7 581,3 31,2 5,7 %

Leger 490,3 508,3 535,9 45,6 9,3 %

Psykologer 98,2 108,4 115,6 17,4 17,7 %

Sykepleiere 1 161,1 1 191,1 1 246,3 85,2 7,3 %

SUM 2 898,9 2 992,4 3 121,5 222,6 7,7 %



Endring månedsverk per klinikk/stab fra 2019-2021 (januar-juli) 
 
Tabell: Endring av gjennomsnittlig månedsverk 2019-2021 per stillingsgruppe fordelt på 
klinikker/staber* 

 
* har tatt med de klinikkene/stabene som har vesentlige endringer for en eller flere stillingsgrupper 

 
I Nordlandssykehusets budsjettmøtene gjennomgås utvikling av månedsverk med de enkelte 
klinikker og staber, basert på stillingsgruppe og avdeling/enhet. I budsjettmøtene vurderes den 
samlede endringen i arbeidskraft basert på utlønnede månedsverk, endring i fravær på grunn av 
lønnede permisjoner og innleie. Dette er et pågående arbeid, og nedenfor er det endring i utlønnede 
månedsverk som beskrives. 

 
Sykepleiere (+ 85,2 månedsverk) 
Økning i gjennomsnittlige månedsverk for sykepleiere er knyttet til videreutdanning (+ 13), etablering 
av PCI (+ 9) og økt bemanning ambulansetjenesten på grunn av midlertidig organisering med vakt på 
vaktrom (+ 3,7). De resterende 60 månedsverk skyldes økning i beredskap, økt aktivitet, redusert 
driftseffektivisering eller manglende mulighet til å iverksette tiltaksplaner. 
 
Beredskapstiltak knyttet til pandemi har medført økning i månedsverk for sykepleiere i flere enheter. 
Behovet for økt beredskap har vært løst ved økning i ansatte, bruk av overtid eller innleie. 
Nordlandssykehuset har vært i en vedvarende pandemiberedskap i 18 måneder, hvor det har vært 
høyt fokus på å øke sykepleierbemanningen for å kunne ivareta ordinær drift og beredskap for 
pandemipasienter. Oppdraget til Nordlandssykehuset om å etablere kapasitet for covid-19 til å 
ivareta 30 intensivpasienter og 93 pasienter på sengepost, har bidratt til at hele foretaket har satt 
det økonomiske tiltaksarbeidet (bemanningsreduksjon) på vent for å etablere økt kapasitet. Dette 
har medført redusert fokus på bemanningskutt og dermed en økning i totale månedsverk. Gjennom 
budsjettprosessen høsten 2021 gjennomføres en kritisk gjennomgang av ressursforbruket i den 
enkelte klinikk/stab    

 
Kirurgisk klinikk (+ 47,6 mnd.verk) 

• Intensiv   + 7,7 mnd.verk 

• Lofoten    + 2,7 mnd.verk 

• Operasjon   + 4,2 mnd.verk 

• Sengeområde Bodø  + 10,0 mnd.verk 

• Vesterålen   + 16,2 mnd.verk 

• Kvinneklinikken   + 4,4 mnd.verk 
 
Årsaker til økning  
Økningen for kvinneklinikken skyldes overføring av personell i gynekologisk poliklinikk fra 
barneklinikken (3,6 stillinger) til kirurgisk klinikk. Tre sykepleiere innenfor sengeområdet Bodø er i 
videreutdanning lønnet av Kirurgisk klinikk selv. Kirurgisk sengeområde Bodø rapporterer om behov 
for økt bemanning på grunn av økning i sengetall og mer komplekse pasienter. Økningen i Vesterålen 
vil være tema i budsjettmøtene og er ikke ferdig analysert ennå.  

Endring 2019-2021 BARN DIAG KIR MED PHR PREH FAG

HR 

bemannings 

senter SKSD

Adm. og ledere 1,5 10,6 5,8 5,1 8,5 0,9 -1,5 0,8 5,2

Pasientrettede stil l inger 0,4 4,6 15,5 13,6 -7,1 2,3 0,2 0,0 9,2

Leger 3,8 -0,6 19,7 15,8 7,2 1,4 0,0 0,0 -0,6 

Psykologer 0,9 0,0 -0,3 0,1 16,8 0,0 0,0 -0,1 0,0

Sykepleiere -3,3 0,8 47,6 10,2 -1,3 8,1 10,0 14,9 0,0

SUM 3,3 15,4 88,3 44,8 24,1 12,7 8,7 15,6 13,8



 

• Intensiv: Innflytting i nye lokaler har gitt økt behov for personell for å ivareta pasientene. I 
tillegg har pandemien ført til økt behov. 

• Lofoten: Økt antall stillinger i akuttmottak for å ivareta forsvarlig bemanning. Det er nå to 
sykepleiere i akuttmottaket på alle vakter. Operasjon: Økt antall 
operasjonssykepleierstillinger for å ivareta beredskap, ø-hjelp og planlagt aktivitet  

• Sengeområde Bodø: Økningen + innleie skyldes i hovedsak langtidsfraværet der vi vet at de 
ansatte ikke vil komme tilbake i full arbeidskapasitet og det er gjort ansettelser for å bufre 
opp dette. Alle sengeenhetene i Bodø benytter kalenderplaner og bemanner i forhold til 
faktisk behov der det tas høyde for alle typer fravær som kan planlegges. Dette medfører økt 
behov for faste stillinger. I tillegg har enhetene utfordringer i forhold til rekruttering, dvs. at 
ansatte i lønnet permisjon må erstattes av en vikar. Dette gjennomgås nå av alle 
sengeenhetene.  

• Vesterålen: Innleie som følge av høyt belegg og krevende pasienter, mye bruk av fastvakter 
og innleie som følge av høyt sykefravær  

• Kvinneklinikken: Økt med 3,5 jordmorstillinger for å ivareta aktivitet, ferie og fravær.  

 
HR bemanningssenteret (+ 14,9 mnd.verk) 
Ansatte ved bemanningssenteret leies ut til alle klinikkene foruten diagnostisk klinikk. 
Sykepleierne beveger seg dynamisk mellom enhetene de rullerer til, slik at det vil variere fra måned 
til måned hvordan de fordeler seg. På sommeren vil de som har kombinasjonsstilling gå inn i 100 % 
stilling på moderpost. Fordelingen vist i oversikten under viser til juli måned- 2021. 

• Kirurgisk klinikk  4,3 mnd.verk 

• Prehospital klinikk 4,6 mnd.verk 

• Medisinsk klinikk 3,5 mnd.verk 

• Barneklinikken  4,0 mnd.verk 

• Psykisk helse og rus 1,3 mnd.verk 

 
Medisinsk klinikk (+ 10,2 mnd.verk)  

• Vesterålen    + 2,0 mnd.verk 

• Nyre, endo, RSSO  + 3,0 mnd.verk 

• Hjerte    + 9,0 mnd.verk 
Økningen på hjerte skyldes etablering av PCI (lab og A3). 

 
Fagavdelingen (+ 10,0 mnd.verk) 
Økningen er knyttet til økning i antall sykepleiere i videreutdanning med lønn fra 
Nordlandssykehuset.   

 
Leger (+ 45,6 månedsverk) 
30 av stillingene skyldes økt antall leger (økning i grunnlønn/basis). Resten av økningen skyldes mer 
kjøp av arbeidstid hos leger hvor det i perioden har vært en økning i UTA, overtid og utrykning på 
vakt eller kjøp av timer. 
Økningen på 30 nye leger fordeler seg slik: 

• 19 LIS 

• 11 overleger 
Økningen på antall nye leger er størst i Bodø, men det har vært en økning innenfor LIS og overleger 
også for Lofoten og Vesterålen. I den klinikkvise oversikten nedenfor er det angitt total økning i 
månedsverk, uavhengig om dette skyldes omregnede timer for kjøp av mer arbeidstid, timelønnede 
leger eller nye ansatte. 



Kirurgisk klinikk (+ 19,7 mnd.verk) 
• Lofoten    + 4,0 mnd.verk 

• Vesterålen   + 4,3 mnd.verk 

• Bodø    + 12,1 mnd.verk 
For å sikre kvalitet og pasientsikkerhet og som følge av endret utdanningsforløp er det økt antall LIS 
stillinger ved alle lokasjoner. Gjelder bløtdel, ortopedi og øre-nese-hals. Rekruttering av spesialister 
ved alle lokasjoner, herunder blant annet urolog til Bodø, bryst/endokrin kirurg til Bodø, 
konstituering av karkirurg i Bodø, ortoped og kirurg i Vesterålen, kirurg og ortoped i Lofoten. Dette 
for å unngå innleie og for å ivareta beredskap, ø-hjelp og planlagt aktivitet. 

 
Medisinsk klinikk (+ 15,8 mnd.verk) 

• Kreft og lindrende beh.  + 1,7 mnd.verk 

• Lunge    + 1,3 mnd.verk 

• Lofoten    + 2,3 mnd.verk 

• Vesterålen   + 1,2 mnd.verk 

• Hjerte    + 5,3 mnd.verk 

• Nevrev    + 1,5 mnd.verk 
Økningen på hjerte skyldes etablering av PCI, med både nye overleger og økning i antall LIS.  
 

Psykisk helse og rus klinikken (+ 7,2 mnd.verk) 
• Psykisk helsevern voksne + 5,7 mnd.verk 

• BUP    + 1,5 mnd.verk 
Dette er en ønsket utvikling at vi i løpet av 2 år har klart å snu rekrutteringen og nå i hovedsak har 
rekruttert til de ledige LIS 3 stillingene i voksenpsykiatri. For å få stabil overlegedekning må vi i 
hovedsak utdanne våre egne psykiatere. Øvrige legestillinger (overleger) innenfor psykisk helsevern 
voksne er rekruttering til ledige overlegestillinger i avdelingene, som er ønsket retning for å unngå 
innleie fra vikarbyrå og for å kunne opprettholde tilbud. Helt kritisk kompetanse og økningen er 
ønsket. Det samme gjelder BUPA hvor man har klart å rekruttere noen LIS 3 til de ledige stillingene. 

 
Adm. og ledere (+ 43,2 månedsverk) 
Når det gjelder definisjon av hvilke medarbeidere som kategoriseres under adm. og ledere eller 
pasientrettede stillinger, så viser sammenstillingen at foretaket ikke har en ensartet praksis. 

 
Diagnostisk klinikk (+ 10,6 mnd.verk) 

• Billeddiagnostisk avdeling + 2,7 mnd.verk 

• Laboratoriemedisinsk   + 6,3 mnd.verk 
Fagansvarlige kommer inn under denne gruppen. Det er ikke opprettet nye stillinger, men økningen 
skyldes etablering av ny lab automasjon og covid-19 analyser. Overforbruket vil ikke fortsette inn i 
2022. 

 
Psykisk helse og rus klinikken (+ 8,5 mnd.verk) 

• LOVE DPS   + 3,1 mnd.verk 

• Spes.psykiatrisk avd.  + 3,6 mnd.verk 
To stillinger er omgjort til forløpskoordinator ved LOVE DPS for å imøtekomme krav i pakkeforløp. 
Øvrig er rekruttering i ledige lederstillinger. Bedret rekruttering av ledere i spesialpsykiatrisk avdeling 
inn i vakante lederstillinger. 

 
Kirurgisk klinikk (+ 5,8 mnd.verk) 

• Dagbehandling Bodø  + 1,4 mnd.verk 

• KIR avdeling leger  + 1,7 mnd.verk 



• KIR avd Lofoten   + 1,5 mnd.verk 

• KIR avd operasjon   + 4,1 mnd.verk (i hovedsak spes.sykepleiere) 

• KIR avdeling Vesterålen  + 1,9 mnd.verk 
Økt med ass. avdelingsleder og andelen driftssykepleier i Lofoten, samt etablert 50 % 
fagsykepleierstilling og 20 % barneansvarlig. Det er ansatt enhetsleder for anestesilegene. 
Økt antall operasjonssykepleierstillinger for å ivareta beredskap, ø-hjelp og planlagt aktivitet. Også 
økning i antall fagansvarlige. Ansatt enhetsleder på smerteklinikken. 
 

SKSD (+ 5,2 mnd.verk) 
• Merkantile stillinger  + 5,6 mnd.verk 

 
Pasientrettede stillinger (+ 31,2 månedsverk) 
Kirurgisk klinikk (+ 15,5 mnd.verk) 

• Leger    + 1,1 mnd.verk 

• Kvinneklinikken   + 1,4 mnd.verk 

• Intensiv   + 2,3 mnd.verk 

• Sengeområde Bodø  + 9,8 mnd.verk 
Ved sengeområdet i Bodø er det økning i fagsykepleierressurser, antall postsekretærer som følge av 
fravær, antall helsefagarbeidere grunnet oppgavedeling/jobbglidning og økt antall lærlinger.  

 
Medisinsk klinikk (+ 13,6 mnd.verk) 

• Hjerte    + 2,0 mnd.verk 

• Nyre, endo, RSSO  + 3,3 mnd.verk 

• REhab, hab, KSF  + 8,5 mnd.verk 

 
SKSD (+ 9,2 mnd.verk) 

• Klinisk støtte   + 9,4 mnd.verk 
Økningen i månedsverk i SKSD gjelder intern vikarpool som finansieres av sykepengerefusjon, 
oppstart PCI, timekontor kreft grunnet økt pasientgrunnlag som følge av nye pasienter med 
immunologisk behandling og innføring pakkeforløp psykisk helsevern og rus.  

 
Psykologer (+ 17,4 månedsverk) 
Psykisk helse og rus klinikken (+ 16,8 mnd.verk) 

• LOVE DPS   + 5,9 mnd.verk 

• Salten DPS   + 1,5 mnd.verk 

• BUP    + 6,5 mnd.verk 
Rekruttert til ledige stillinger LOVE DPS, Salten DPS og BUP, ønsket retning for å kunne ivareta 
pasientporteføljen inkludert pakkeforløp. I tillegg er noen kliniske konsulent stillinger omgjort til 
psykologstillinger for å sikre riktig kompetanse, kvalitet og krav i pakkeforløpene. 



Innleie 

 

 

 



 
 
Innleie leger per klinikk 
Status per august 2021 er et overforbruk på legeinnleie på 0,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette 
skyldes at legeinnleie (psykiater) for LoVe DPS, hovedsakelig for drift av elektiv DPS sengepost i 
Vesterålen, har et overforbruk på 5,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Øvrige områder i foretaket har 
lavere legeinnleie enn budsjettert, enten fordi man har lykkes bedre med rekruttering enn forventet 
da budsjettet ble lagt eller at man ikke har lykkes få tak i innleie. 
 

 

 

Art 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4681 Innleie av leger fra firma 22 970 149 21 560 916 22 627 083 30 917 500 29 342 761 25 487 523 31 888 830

4682 Innleie av sykepleiere fra firma 2 919 150 1 850 859 2 618 422 2 845 985 2 697 857 13 902 410 48 620 349

4683 Innleie annet helsepersonell 1 300 238 260 907 901 149 113 976 1 827 198 4 853 280 3 525 174

Totalsum Innleie 27 189 537 23 672 682 26 146 654 33 877 461 33 867 816 44 243 212 84 034 354

% vis endring fra året før 10,5 % 29,6 % 0,0 % 30,6 % 89,9 %



 
 
Innleie sykepleiere per klinikk 
For sykepleie er status et overforbruk per august på 20,4 mill. kroner i forhold til budsjett. 
Overforbruket er i Bodø og hovedsakelig knyttet til drift av kirurgiske sengeposter. Sengeområdet 
Bodø, som består av de tre sengeposter som ivaretar innlagte kirurgiske og ortopediske pasienter, 
har hittil i år brukt 18,5 mill. kroner på sykepleieinnleie. Dette er 8,7 mill. kroner utover budsjett.  
 
Medisinsk sengepost B4 i Bodø (lunge, hematologi og infeksjon) hadde mangel på sykepleiere ved 
inngang av 2021 i tillegg til at de hadde definert ansvar for beredskap i forhold til mottak av covid-
pasienter. For 2021 er totalbudsjett for sykepleieinnleie fra firma på denne sengeposten 11,1 mill. 
kroner, og per august har de et overforbruk på 5,9 mill. kroner. For siste del av 2021 er det avbestilt 
en del innleie ved B4 på grunn av positiv utvikling i pandemien. 
 
Det tredje område med sykepleieinnleie betydelig utover plan er medisinsk sengepost B3 i Bodø 
(hjerte og medisinsk overvåkning). Her er innleie knyttet til innleie av intensivsykepleiere for drift av 
medisinsk overvåkning og er ikke covid-relatert. Budsjett for sykepleie innleie 2021 var likt som for 
sengepost B4 på 11,1 mill. kroner og overforbruk per august er på 4,7 mill. kr. 
 

 



 
 

Innleie per stillingsgruppe januar – juli 2019-2021 

 

 

 
 

Innleie annet helsepersonell 
Innleie annet helsepersonell er nesten utelukkende bemanning av Helseteam BUFETAT. 

 
 

Tiltak for å redusere innleie- og lønnskostnader 
 
Nordlandssykehuset jobber med følgende tiltak: 

• Målrettet gjennomgang av bemanning, innleie og overtid gjennom den pågående 
budsjettprosessen for 2022 

Leger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul SUM Snitt per måned

År 2019 2 888 653 4 699 659 4 022 409 4 892 938 3 492 948 4 754 739 4 591 416 29 342 761 4 813 396 Hele 2019

År 2020 3 723 670 4 778 342 4 406 626 2 971 778 2 186 659 2 537 655 5 014 584 25 619 314 4 469 085 Hele 2020

År 2021 4 523 878 4 178 814 2 705 631 5 073 894 5 151 494 4 704 337 5 550 782 31 888 830 4 555 547 Per juli 2021

Sykepleiere Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul SUM Snitt per måned

År 2019 24 503 254 656 325 049 295 047 166 176 915 037 717 389 2 697 857 719 671 Hele 2019

År 2020 571 860 905 845 933 464 2 493 365 4 423 895 2 675 343 2 451 352 14 455 123 4 051 184 Hele 2020

År 2021 3 691 419 8 279 545 6 067 614 7 474 161 6 194 194 7 422 011 9 260 854 48 389 798 6 912 828 Per juli 2021

Annet helsepersonell Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul SUM Snitt per måned

År 2019 0 2 450 -85 246 182 342 448 400 757 137 522 115 1 827 198 418 273 Hele 2019

År 2020 313 672 719 807 567 296 914 801 1 246 391 701 400 551 280 5 014 646 717 027 Hele 2020

År 2021 206 438 731 860 113 327 965 547 534 572 619 430 354 000 3 525 174 503 596 Per juli 2021



• Videreutvikling av bemanningssenteret, blant annet relatert til heltidsstillinger 

• Avvikling av resterende covid-19 beredskap 

• Innføring av kalenderplan og lengre planleggingshorisont. 

• Rekruttering og stabilisering i faste stillinger som erstatning for innleid personell 

• Utdanning og videreutdanning av et øktende antall sykepleiere, leger og enkelte andre 
helsepersonell 

• Implementering av tiltakene i Nordlandssykehusets kompetansestrategi «Kompetanse for 
fremtiden 2021-24» 

• Prosjekter som kan bidra til en positiv utvikling: 
o Prosjekt oppgavedeling  
o Prosjektet «Der skoen trykker» 

• Utarbeidelse av målsetning og tiltak innenfor satsingsområdet Medarbeideren i revidert 
utviklingsplan 2022-25. 
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  Finnmarkssykehuset HF 
Temarapport HR til virksomhetsrapport 
for september 2021.  
 
Analyse av utvikling i månedsverk, 
lønnskostnader og innleie per juli 2019-
2021. 

 



 

 

 

 

Bakgrunn 

Ved utgangen av juli har Finnmarkssykehuset et negativt budsjettavvik på 68,6 mill. Lønns- og 

innleiekostnadene utgjør en stor andel av avviket. Pr juli har gjennomsnittlig forbruk av månedsverk i 

Finnmarkssykehuset økt med 143 månedsverk.  

 

I 2020 ble klinikk psykisk helsevern og rus samorganisert med de somatiske klinikkene. Tallene for 

2019 er korrigert slik at tallene inkluderer avdelingene for psykisk helsevern og rus.  

 

Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk per juli 2019-2021 

De største økningene er innenfor administrasjon og ledelse, pasientrettede stillinger, 

leger/psykiatere, sykepleiere, helsefagarbeidere og drifts-/teknisk personell.  
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Økningen i månedsverk fordeler seg %-vis slik. 

 

 

Utvikling i lønnskostnader inkludert innleie fra firma per juli 2019-2021 

 

 

 

Utvikling i innleie fra firma per juli 2019-2021 

 

2019 2021 endring i % Årsverks økning

Adm og ledelse 1 957,5         2 087,7         130,2                       6,7 % 18,6                                

pas.rettede stillinger 1 304,5         1 406,5         102,0                       7,8 % 14,6                                

lege/psykiater 1 481,4         1 666,6         185,2                       12,5 % 26,5                                

Psykologer 341,4            317,4            24,0-                         -7,0 % 3,4-                                  

Sykepleiere 3 527,6         3 826,1         298,5                       8,5 % 42,6                                

helsefag 395,7            485,7            90,0                         22,7 % 12,9                                

dignostisk personell 371,0            424,5            53,5                         14,4 % 7,6                                  

Aptekstillinger 7,0                7,0-                           -100,0 % 1,0-                                  

drifts/teknisk personell 694,9            813,6            118,7                       17,1 % 17,0                                

ambulansepersonell 1 274,5         1 286,4         11,9                         0,9 % 1,7                                  

forsknings/utdanningsstillinger 235,9            276,1            40,2                         17,0 % 5,7                                  

Samlet 11 591,4      12 590,6      999,2                       8,6 % 142,7                             

Lønn og innleie eks pensjon Forbruk HiÅ Forbruk HiÅ 2019 Vekst 21-19

Totalt 763 486         660 797                16 %

Adm 63 696           64 380                  -1 %

Hammerfest sykehus 250 917         224 160                12 %

Kirkenes sykehus 200 863         171 369                17 %

Sami Klinihkka 54 000           45 421                  19 %

Prehospitale tjenester 87 534           80 554                  9 %

Klinikk Alta 69 826           43 684                  60 %

SDE 36 650           31 225                  17 %



 

 

Det har i perioden vært en økning i innleie fra firma innenfor alle områder både leger, sykepleiere og 

annet helsepersonell (psykologer/psykiatere). D 

 

Klinikk Hammerfest har den høyeste innleiekostnaden, noe som knytter seg til vakante stillinger 

medisinske leger, psykolog/psykiater i psykisk helsevern og rus og radiologstillinger som fortsatt er 

vakante. Det har gjennom flere år vært store utfordringer med å rekruttere innen disse områdene.  

 

Ved Kirkenes sykehus har det også vært en økning i innleie fra byrå i perioden. I 2019 var det 

tilnærmet ingen innleie av spesialsykepleiere fra byrå, mens denne posten har økt betydelig i 

perioden fram til juli 2021. Tilnærmet 50% av innleiekostnader fra byrå er knyttet til covid-19 i 

Kirkenes, samt at det i perioden vært leid inn øre-nese-halslege, øyelege og ortoped. Disse er nå 

ansatt og det forventes en reduksjon både i innleie av leger og innleie knyttet til akuttberedskapen 

for covid-19. 

 

Innleie av psykologer/psykiatere skjer stort sett i Alta, Hammerfest og i Sami Klinihkka, som har leid 

inn for hhv. 6,4 mill, 5,5 mill. og 3,2 mill. 
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Leger Sykepleiere Annen helsepersonell

Herav innleie fra firma Forbruk HiÅ Forbruk HiÅ 2019 Vekst 21-19

Totalt 59 405           37 938                  57 %

Adm -                 -                        

Hammerfest sykehus 32 262           24 347                  33 %

Kirkenes sykehus 13 069           8 982                    45 %

Sami Klinihkka 4 750             782                       507 %

Klinikk Alta 9 325             3 827                    144 %



 

Årsaker til økningen i månedsverk og lønns- og innleiekostnader  

 

 

 

Budsjettet har økt med 76 stillinger i perioden. Disse stillingene er knyttet til; 

 

• Utvidet/endret tilbud 

Klinikk Alta 

• Overtakelse av fødestua klinikk Alta    8,5 stillinger (var inne fra 2019) 

• Etablering av sengepost klinikk Alta  30,6 stillinger 

• Utvidet tilbud CT/MR klinkk  Alta     2,0 stillinger 

 

Annet 

• Helse i Arbeid klinikk Kirkenes  5,0 stillinger 

• Legeberedskap fly Kirkenes   2,0 stillinger 

• SANKS Utekontor, utvidet tilbud  2,0 stillinger 

• LIS1 turnus     4,0 stillinger 

• Finnmarksmodellen, leger   3,6 stillinger 

• Helikopter Kirkenes, foreløpig  2,8 stillinger  

 

Sami Klinikhkka 

• Samisk LMS     1,0 stillinger 

• Geriatrisk team (4 mill)   5,0 stillinger 

 

Nye stillinger, eget budsjett 

• 4 stillinger (2,5 mill.) sengepost KS  4,0 stilling (i 2019) 

• LIS2 psykisk helsevern og rus  4,0 stilling 

• Styrking rus Kirkenes    1,0 stilling 

• Rus Alta, skjerming    2,5 stilling 

• Finnmarksmodellen, leger   4,2 stilling  

• Klinikksjef Sami Klinihkka   1,0 stilling 

• Samhandlingsrådgiver Sami Klinihkka 1,0 stilling 

• Samisk veiviser    1,0 stilling 

• Hygienesykepleier    1,0 stilling 

• E-helse     1,0 stilling 

• Ass med.fagsjef    0,5 stilling 

Årsverk 2019 2021

Budsjett 1 669,0        1 745,0        



• Bemanningsrådgiver    1,0 stilling 

• Kardiolog Sami Klinihkka m/støtte 2,0 stilling   

 

Avvik mellom budsjettert og forbrukte stillinger og innleieårsverk  

 

Antall stillinger har økt fra 2019 til 2021 med 76 stillinger.  

  
     

Tabellen over viser hvor mange stillinger som er brukt i perioden juli 2019 sammenlignet med juli 

2021. Det brukes 142,7 stillinger mer i Finnmarkssykehuset i 2021 enn samme periode i 2019. 76 av 

disse er en økning i budsjettet og er forklart innledningsvis med; 

 

• Åpning av klinikk Alta med oppbygging av en sengepost, økt radiologisk tilbud med CT og MR, 
og økt poliklinikk og dagkirurgisk tilbud. 

• Økt tilbud til den samiske pasienten med geriatrisk team, nytt utekontor SANKS, LMS tilbud, 
Kardiolog 

• Nytt tilbud Helse i Arbeid i Øst-Finnmark, foretaksovergripende tilbud 

• Omfordeling av midler internt til LIS2 psykisk helsevern og rus, styrking med en stilling rus i 
Kirkenes. 

• Legeberedskap ambulansefly i Øst-Finnmark 

• Helikopterberedskap i Øst-Finnmark  

• LIS1 (turnus) 4 stillinger 

• Generell styrking Kirkenes sykehus, 5 sykepleiere til sengetun (2,5 mill.) 

• Endring av klinikkstruktur med stedlig ledere og administrativ støtte 

 

Overforbruket av stillinger på 53,7 stillinger pr. juli 2021 bekreftes med et overforbruk på lønn (klasse 

5) med 46,6 mill.  

 

• Beredskap/pandemi 

Det leies inn flere stillinger knyttet til pandemi. Disse kostnadene utgjør 23 mill. pr. juli 2021. Antas 

en snittlønn på 1,6 mill. per innleieårsverk utgjør dette 9 årsverk, hvorav den største 

innleiekostnaden knytter seg til intensiv i Kirkenes med 4,2 årsverk. 

 

I tillegg er det på prosjekt «covid-19» utbetalt lønn (klasse 5) for 22,98 mill. som med en snittlønn på 

800.000,- utgjør 28,73 årsverk. 

 

Årsverk 2019 2021 Endring

Forbruk 1 655,9         1 798,7         142,7                       

Budsjett 1 669,0         1 745,0         76,0                         

Differanse 13,1-              53,7              



Dette indikerer at ca 37 stillinger kan forklares med pandemi/beredskap, og vil tas ned nå når 

beredskapen tas ned. 

 

• Vakanser (ledige stillinger, sykefravær og overtid ved sykefravær) 

Lønn til vikarer i forbindelse med vakanser, sykefravær, og overtid ved sykefravær utgjør 47 mill. 22,2 

mill. av disse er overtidskostnader. Dersom vi forutsetter at disse er utbetalt som 100% overtid, og at 

snittlønn er 800.000,- utgjør dette totalt 36 stillinger.  

  



• Aktivitetsutvikling somatikk juli 2019-2021 

 

 

 

Heldøgn innlagte har vært lavere i Finnmark i 2021 enn siste normalår 2019, noe som også 

harmonerer godt med utviklingen i beleggsprosenten på sengeposter. 

 

Tallene viser at det i Vest-Finnmark er flere konsultasjoner, da antall kontakter øker med i overkant 

av 3000. Det er færre som behandles ved Hammerfest sykehus, og flere får sin behandling i Alta og 

ved Sami Klinihkka. Når Vest Finnmark sees under ett er det en vridning fra heldøgnsopphold innlagte 

til mer dagopphold innlagte og dagopphold poliklinikk. Polikliniske konsultasjoner øker. 

 

I Øst-Finnmark er det imidlertid en betydelig endring ved at det er færre konsultasjoner, antall 

kontakter går ned med 500. Det er flere dagopphold poliklinikk og dagopphold innlagte, men 

heldøgnsoppholdene går mer ned enn de to førstnevnte slik at totalen blir færre kontakter.  

 

Oppsummert ser det ut til at Finnmarkssykehuset øker antallet konsultasjoner noe. Det er en øking i 

polikliniske konsultasjoner men en nedgang i heldøgn. Ved etablering av flere tilbud i Alta og Karasjok 

får en større andel av pasientene sin behandling der. Det var en forventning om ytterligere økning i 

antall pasientkontakter ved at færre pasienter skulle behøve å reise til UNN for behandling. Tallene 

viser at det er en økning på 5,2% i kontakter fra 2019 til 2021. Det må gjøres en nærmere analyse av 

pasientstrømmen for å se om utviklingen er flere henvisninger eller om pasientstrømmen reelt har 

snudd. 

 

  

Totalt Finnmarkssykehuset 2019 2021

Endring 

2019-2021

Alle kontakter 48 880         51 446         2 566           

Totalt antall opphold somatikk 10 600         10 971         371               

Herav: -               

Dagopphold poliklinikk 2 668           3 269           601               

Dagopphold innlagte 1 188           1 635           447               

Heldøgnsopphold innlagte 6 744           6 067           -677             

-               

Polikliniske konsultasjoner 38 280         40 475         2 195           

DRG poeng totalt 8 704           8 186           -517             

Herav: -               

DRG poeng dag/døgn 7 071           6 546           -524             

DRG poeng poliklinikk 1 593           1 612           19                 



• Aktivitetsutvikling Psykisk helsevern og rus 

 

 

Aktiviteten i psykisk helsevern og rus viser også en økning fra juli 2019 til juli 2021. 

 

Når man vurderer lønnskostnader (klasse 5) og innleie fra byrå i psykisk helsevern og rus, viser disse 

kostnadene tilnærmet ingen økning. Det er derfor slik at det i psykisk helsevern og rus behandles 

flere pasienter når det er mulig å utføre behandling som digitale konsultasjoner. 

 

 

Oppsummering 

Finnmarkssykehuset har styrket bemanningen med 76 nye stillinger fra juli 2019 til juli 2021. Det er 

virkelig forbrukt 142 stillinger mer i perioden, 53,7 over budsjetterte stillinger.  

 

Styrkingen av budsjettet er i all hovedsak knyttet til nye tilbud i Alta, Karasjok og Kirkenes samt at 

foretaket selv har styrket betydelig med stillinger. Herunder en tydelig satsning ved å prioritere 

midler til psykisk helsevern og rus. 

 

Til tross for en økning i antall stillinger i budsjett vises ikke dette særlig grad i aktivitetsvekst, noe som 

indikerer at pasientstrømmen ikke er snudd fra UNN til Finnmarks i perioden som forventet. 

 

Overforbruket på 53,7 stillinger knytter seg i stor grad til pandemien, hvor beregningen viser at ca. 37 

stillinger er knyttet til pandemien ved overtid eller innleie. Det er også et betydelig antall vakante 

stillinger som dekkes inn ved overtid, en snittberegning viser ca. 36 stillinger. 

 

Plan for å redusere lønnskostnadene og innleiekostnadene  

 

Finnmarkssykehuset har gjennom oppdrag til ekstern konsulent gjennomført en analyse av de største 

utfordringsområdene i foretaket. Analysen foreligger med anbefalinger til områder som må sees 

videre på. Arbeidet med handlingsplan er igangsatt. Analysen bekrefter at foretaket i stor grad har 

tilstrekkelige ressurser i budsjett, men utfordringen ligger i høyt sykefravær, rekruttering og 

stabilisering.  

 

2019 2021

Endring 

2019-2021

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 10207 14348 4141

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 5244 7074 1830

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 556 642 86



Det jobbes målrettet og langsiktig for å redusere sykefraværet i foretaket. Finnmarkssykehuset deltar 

i det nasjonale prosjektet «Der skoen trykker» som er en del av bransjeprogram for IA. Foretaket 

samarbeider også tett med NAV og NAV Arbeidslivssenter.  

 

Styret i Finnmarkssykehuset har avsatt midler utover midler til Finnmarksmodellen og 

legerekruttering slik at fokuset på rekruttering og stabilisering forsterkes. Utfordringen knyttet til 

vakante stillinger gjelder ikke bare for Finnmarkssykehuset. I tillegg til Finnmarksmodellen og eget 

legerekrutteringsprosjekt «stol på egne krefter», samt stipendmidler til spesialsykepleierutdanning, 

forsterkes nå dette arbeidet med ytterligere midler til rekruttering og stabilisering. Arbeidet med 

rekruttering og stabilisering forsterkes med en ressurs som vil få dette som sin oppgave. 

 

Det pågår et arbeid for å analysere aktiviteten, for å vurdere om det kodes korrekt i foretaket. 

Aktiviteten er noe lavere enn forutsatt ved enkelte av foretakets avdelinger. Det er imidlertid viktig å 

få en oversikt over om dette skyldes kodepraksis eller om det er en endring i regelsett eller faktisk 

aktivitet. Analysen presenteres for styret i oktober. 

 

Finnmarkssykehuset har etablert et eget analyseteam. Analyseteamet vil i stor grad jobbe på tvers av 

fag, økonomi og HR. Analyseteamet skal i første omgang videreutvikle rapporteringsverktøyene og 

derigjennom bidra til at utviklingen i kvalitet, økonomi og HMS i større grad kan overvåkes og tiltak 

iverksettes raskere av ledelsen i driften. Det er forventet at analyseteamet er i arbeid innen 1 kvartal 

2022. 

 

Ved å rekruttere og satse på stabilisering vil innleie fra byrå reduseres. Det er imidlertid ikke like stor 

tilgang på vikarer utenom byrå, noe som gjør at foretaket fortsatt må leie inn ressurser. For å kunne 

få til et effektivt bemanningsbyrå internt er vi avhengig av deltidsstillinger. Finnmarkssykehuset har 

en heltidskultur som gjør at det ikke er mange deltidsstillinger. Det er derfor i denne omgang vurdert 

som lite hensiktsmessig å etablere et eget bemanningssenter.  
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