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Formål/sammendrag
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd,
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter januar 2020.
Regnskapet er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater så tidlig på året og
det medfører noe usikkerhet knyttet til resultatet. Aktivitetsdata, ventetider og
fristbrudd for januar 2020 er ikke klare på rapporteringstidspunktet, og oppgitte
opplysninger må anses som foreløpige. Virksomhetsrapporten blir på grunn av dette
noe redusert.
Bakgrunn/fakta
Kvalitet
Fristbrudd og ventetider
Total gjennomsnittlig ventetid er 62 dager i januar 2020. Dette er høyere enn januar
2019 da ventetiden var 59 dager. Fristbruddene er 3,4 % i januar 2020 og det er en
fordobling sammenlignet med januar 2019.

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og andel fristbrudd. Kilde: Helsedirektoratet
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Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og andel fristbrudd per foretak. Kilde:
Helsedirektoratet

Både ventetider og andel fristbrudd varierer mellom hvert helseforetak. Det er psykisk
helsevern for voksne som står for den største andelen fristbrudd.

Figur 3 Ventetider og andel fristbrudd avviklede per fagområde. Kilde: Helsedirektoratet.

Utviklingen på gjennomsnittlig total ventetid har ligget stabilt for de siste tolv månedene:

Figur 4 Ventetider og andel fristbrudd avviklede per fagområde. Kilde: Helsedirektoratet.
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Aktivitet
Somatikk og psykisk helsevern og rus
Aktivitetstallene for januar 2020 er ikke klare, og dette vil bli omtalt/redegjort for i
senere rapporter.
Pakkeforløp
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er for perioden januar 2019 til
januar 2020 på 63 % noe som er under kravet fra eier på 70 %. Resultatet for Norge i
samme periode er 66 %.
Økonomi
Foreløpig regnskap for januar 2020 viser et positivt regnskapsresultat på 11,3 mill.
kroner, men totalt sett et negativt budsjettavvik på 7,7 mill. kroner. Lønns- og
personalkostnader, herunder innleie har et overforbruk på 5,5 mill. kroner i januar
2020, og det er overforbruk i alle helseforetak. Oppfølging av tiltaksarbeidet på dette
området vil ha tett fokus gjennom året i oppfølgingsmøter med helseforetakene.
Finnmarkssykehuset HF har budsjettert med et internt resultatkrav som er 10 mill.
kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF - totalt 34 mill. kroner.
Tilsvarende i Universitetssykehuset Nord-Norge HF hvor internt resultatkrav er satt til
40 mill. kroner høyere enn krav fra RHF - totalt 80 mill. kroner.

Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap

Nordlandssykehuset HF endte opp med et negativt resultat i januar 2020 på 4,6 mill.
kroner, et negativt budsjettavvik på 5 mill. kroner. Det er størst budsjettavvik på
varekostnader og lønnskostnader, herunder overtid, vikarer og innleie.
Finnmarkssykehuset HF fikk et negativt resultat på 4,5 mill. kroner i januar 2020, et
totalt negativt budsjettavvik på 6,5 mill. kroner fra eiers krav. Inntektene er over
budsjett, men overforbruk på lønnskostnader, herunder innleie, fortsetter og utgjør
hovedårsaken til avviket. Det er også høyere varekostnader og kjøp av helsetjenester
enn budsjettert.
Felles for alle helseforetak er imidlertid at resultatet så tidlig på året inneholder en del
usikkerhet, særlig knyttet til periodiseringer og lite kvalitetssikrede aktivitetsdata.
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 236 mill. kroner i 2020.
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Investeringer og likviditet
Investeringer vil bli nærmere redegjort for i senere virksomhetsrapporter.
Likviditetsprognosen viser foreløpig at Helse Nord ligger noe etter planen.

Figur 5 Likviditetsprognose Helse Nord 2020. Kilde: Regnskap

Personal
Brutto månedsverk - eksklusive innleie
For januar 2020 var forbruket 14 168 månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en
økning på 325 månedsverk siden samme periode i fjor.
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF + 120,
Helgelandssykehuset HF + 86, Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 76,
Finnmarkssykehuset HF +60 og Helse Nord IKT HF + 18.
Sykefravær
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. desember 2019 er 8,1 %. Dette er en
nedgang på 0,1 % - poeng sammenlignet med 2018. Nedgangen finner vi i hovedsak ved
langtidsfraværet.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2020 til orientering.
Bodø, den 19. februar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør

Vedlegg:

Virksomhetsrapport nr. 1-2020
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2

Kvalitet

Resultat 2020

Resultat 2019

62

59

Endring fra i
fjor
+ 3 dg

3,4 %

1,7%

+ 1,7 p.p

Resultat 2020

Resultat 2019

-

-

Endring fra i
fjor
-

Resultat
(MNOK)

Budsjett
(MNOK)

Januar 2020

+ 11,3

+19,1

Bemanning

Resultat 2020

Resultat 2019

Gj. snitt månedsverk

14 168
Resultat 2020

13 843
Resultat 2019

8,1%

8,2%

Total gjennomsnittlig ventetid
avviklede siste måned
Fristbrudd siste måned
Aktivitet
Alle kontakter - somatikk
Poliklinisk aktivitet – PHV
Poliklinisk aktivitet – PBHU
Poliklinisk aktivitet - TSB
Økonomi (MNOK)

Sykefravær

Avvik
budsjett
(MNOK)
-7,7
Endring fra i
fjor
+325
Endring fra i
fjor
-0,1 p.p

Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord

Aktivitetsdata for januar 2020 er ikke klar pr. rapporteringstidspunkt. Ventetider og
fristbrudd er ikke oppdatert i HN LIS og data må anses som foreløpige.

Kvalitet
Ventetider og fristbrudd
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Avviklede pasienter

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede og andel fristbrudd. Kilde: Helsedirektoratet

Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og andel fristbrudd pr. helseforetak. Kilde:
Helsedirektoratet

Gjennomsnittlig ventetid var 62 dager pr. januar 2020 og andel fristbrudd i
foretaksgruppen var 3,4 %. Kravet fra eier er at gjennomsnittlig ventetid skal være
under 50 dager innen utgangen av 2021.
Ventetider og fristbrudd varierer også mellom helseforetakene der ventetiden er
betydelig høyere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.
Både ventetider og andel fristbrudd har ligget på relativt stabilt nivå de siste årene og
det er fortsatt litt igjen for å nå målkravet fra eier innen 2021.
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Figur 3 Utvikling gjennomsnittlig ventetid pr. helseforetak Helse Nord siste 12 måneder. Kilde:
Helsedirektoratet

Aktivitet
Aktivitetsdata for somatikk, psykisk helsevern og rus er ikke klar pr.
rapporteringstidspunkt.
Gylne regel
Den gylne regel kan ikke settes opp da dataene ikke er klar for januar måned.
Pakkeforløp
I oppdragsdokumentet for 2020 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at
andel pakkeforløp som er gjennomført innenfor standard forløpstid skal være minst
70% for hver av de 26 kreftformene og at variasjon mellom helseforetakene skal
reduseres. I senere virksomhetsrapporter vil vi komme tilbake til dette.
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar 2019 til
januar 2020 er på 63 %. Gjennomsnittet for Norge er på 66 % for samme periode.

Figur 4 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Kilde: NPR

Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i regionen. Kilde: NPR
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Økonomi
Resultat

Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap

Foreløpig regnskap for januar 2020 viser et positivt regnskapsresultat på 11,3 mill.
kroner, men totalt sett et negativt budsjettavvik på 7,7 mill. kroner. Felles for alle
helseforetak er imidlertid at resultatet så tidlig på året inneholder en del usikkerhet,
særlig knyttet til periodiseringer og lite kvalitetssikrende aktivitetsdata.
Nordlandssykehuset endte opp med et negativt resultat i januar på 4,6 mill. kroner, et
negativt budsjettavvik på 5 mill. kroner. Det er størst budsjettavvik på varekostnader og
lønnskostnader; herunder overtid, vikarer og innleie.
Finnmarkssykehuset fikk et negativt resultat på 4,5 mill. kroner i januar, et totalt
negativt budsjettavvik på 6,5 mill. kroner fra eiers krav. Inntektene er over budsjett,
men overforbruk på lønnskostnader, herunder innleie, fortsetter og utgjør
hovedårsaken til avviket. Det er også høyere varekostnader og kjøp av helsetjenester
enn budsjettert.
Lønns- og personalkostnader hadde et negativt budsjettavvik på ca 10,8 mill. kroner i
januar. Av dette utgjorde innleie 5,5 mill. kroner og alle helseforetak hadde overforbruk
i varierende grad. Både FIN HF og UNN HF hadde et større overforbruk på innleie av
leger særlig. Alle helseforetak jobber for å redusere forbruket av innleie, men det er
grunn til å tro at budsjettet for 2020 er for lavt på dette området.

Tabell 3 Innleiekostnader pr. helseforetak i januar målt mot samme periode i fjor og budsjett. Kilde: Regnskap
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FIN HF har budsjettert med et internt resultatkrav som er 10 mill. kroner høyere enn
resultatkravet fra Helse Nord RHF – totalt 34 mill. kroner. Tilsvarende i UNN HF hvor
internt resultatkrav er satt til 40 mill. kroner høyere enn krav fra RHF – totalt 80 mill.
kroner. Foretaksgruppen budsjetterer med et overskudd i 2020 på 236 mill. kroner.
Investeringer og likviditet
Investeringer vil bli nærmere redegjort for i senere virksomhetsrapporter.
Likviditetsprognosen viser foreløpig at Helse Nord ligger noe etter planen.

Figur 6 Likviditetsprognose Helse Nord 2020. Kilde: Regnskap

Bemanning
Personal
For januar 2020 var forbruket 14 168 månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en
økning av 325 månedsverk sammenlignet med januar i fjor. Den gjennomsnittlige
økningen var 307 månedsverk sammenlignet med 2018.

Figur 7 Brutto månedsverk Helse Nord januar 2018 – 2020. Kilde: HN LIS
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Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF + 120,
Helgelandssykehuset HF + 86, Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 76,
Finnmarkssykehuset HF +60 og Helse Nord IKT HF + 18. Ved de øvrige helseforetak er
det kun mindre variasjoner.

Figur 8 Gjennomsnittlige månedsverk pr helseforetak pr. oktober 2017-2019. Kilde: HN LIS

Samlede lønnskostnader utgjorde 942 mill. i januar 2020 og var ca. 11 mill. kroner
høyere enn budsjettet for perioden.
Innleiekostnadene utgjorde 13,6 mill. kroner i januar 2020 og det er ca. 5,5 mill. kroner
høyere enn budsjett.
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Sykefravær
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. desember 2019 er 8,1 %. Dette er en
nedgang på 0,1 % - poeng sammenlignet med 2018. Nedgangen finner vi i hovedsak ved
langtidsfraværet.

Figur 9 Sykefravær i foretaksgruppen jan-desember 2017 - 2019. Kilde: Helse Nord LIS.

Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene, og er
fortsatt under styringsmålet 7,5 %. UNN har en betydelig nedgang sammenlignet med
samme periode i fjor, ca. 0,5 %-poeng. Nordlandssykehuset har en oppgang tilsvarende
0,5 %-poeng i gjeldende periode.

Figur 10 Sykefravær pr. helseforetak, januar – desember 2017 – 2019
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