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Styresak 42-2020 Virksomhetsrapport nr. 2-2020 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter februar 2020. 
 
I forhold til tidligere måneder er struktur på virksomhetsrapportene endret i tråd med 
målene for 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Med bakgrunn i beredskapssituasjonen ad. coronavirus (Covid-19) forventes det store 
økninger i ventetider og fristbrudd for senere måneder. 
 
Bakgrunn/fakta 
Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Fristbrudd og ventetider  
Total gjennomsnittlig ventetid avviklede er 62,5 dager i februar 2020. Dette er 
tilnærmet samme nivå som i januar 2020, men ca. fire dager høyere sammenlignet med 
februar 2019. 
 
Fristbruddene er 2,7 % i februar 2020 og det er 1,1 prosentpoeng høyere enn februar 
2019. 
 

 
 Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og andel fristbrudd foretaksgruppa. Kilde: HN LIS 

 
Tilsvarende tall for ventende pasienter er ikke klare og vil bli omtalt i styremøte 
25. mars 2020. 
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Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og andel fristbrudd per foretak. Kilde: HN LIS 

 
Både ventetider og andel fristbrudd varierer mellom hvert helseforetak. Det er psykisk 
helsevern for voksne som står for den største andelen fristbrudd.  
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Aktivitet 
Somatikk og psykisk helsevern og rus 
Aktivitetstallene for februar 2020 er ikke klare på rapporteringstidspunkt.  
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er for perioden februar 2019 til 
februar 2020 på 64 % noe som er under kravet fra eier på 70 %. Resultatet for Norge i 
samme periode er 67 %.  
 
Bærekraftig økonomi 
Foreløpig regnskap for februar 2020 viser et negativt regnskapsresultat på 17,1 mill. 
kroner, og totalt sett et negativt budsjettavvik på 35,2 mill. kroner.  
 

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

 
Det er overforbruk i alle helseforetak, og det er særlig Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF som har et betydelig svakere resultat enn forventet 
denne måneden. 
 
Avviket i Nordlandssykehuset HF skyldes mye høyere varekostnader til medikamenter 
og medisinske forbruksvarer i tillegg til høye lønn- og personalkostnader. 
 
I Universitetssykehuset Nord-Norge HF forklares det negative resultatet med svakere 
drift enn planlagt i februar 2020 og for høye kostnader til særlig lønn og personal.  
 
Finnmarkssykehuset HF har et negativt resultat på 1,7 mill. kroner i februar 2020, og 
har et akkumulert budsjettavvik på -10,2 mill. kroner. Inkludert i resultatet er gevinst på 
salg av anleggsmidler på 6,5 mill. kroner slik at underliggende drift er tilsvarende 
svakere.  
 
Helgelandssykehuset HF endte opp med et underskudd på 3,1 mill. kroner i februar 
2020 og har pr. februar 2020 et negativt budsjettavvik på 8,3 mill. kroner. Også her 
forklares det med for høyt personellforbruk og dermed høyere lønn- og 
personalkostnader enn planlagt. 
 
De negative resultatene i helseforetakene veies opp av besparelser på kjøp av private, 
høyere renteinntekter og for høy avsetning til luftambulanse i Helse Nord RHF.  
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Felles for alle helseforetak er høye kostnader til lønn og personal på grunn av høyt 
personellforbruk. Innleiekostnadene har overskredet budsjettet med 15 mill. kroner pr. 
februar 2020, og forbruk hittil i år utgjør ca. 23 % av årsbudsjettet.  
 
Foretaksgruppen opprettholder inntil videre prognosen på et overskudd på 236 mill. 
kroner i 2020.  
 
Investeringer og likviditet 
Pr. februar 2020 er det investert for 0,14 mrd. kroner tilsvarende 10 % av årets ramme.  
 
Likviditetsprognosen følger planen. 

 
Figur 3 Likviditetsprognose Helse Nord 2020. Kilde: Regnskap 

 
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Pr. februar 2020 var gjennomsnittlig forbruk av månedsverk i foretaksgruppen på 
14 282. Dette tilsvarer en økning på 338 månedsverk siden samme periode i fjor. 
 
Økningen i månedsverk fordeler seg slik: Nordlandssykehuset HF +89, 
Helgelandssykehuset HF +87, Universitetssykehuset Nord-Norge HF +76, 
Finnmarkssykehuset HF +67, Helse Nord IKT HF +21. Ved de øvrige helseforetakene er 
det kun marginale endringer. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet i januar 2020 er 8,6 %. Dette er en oppgang på 0,3 %-poeng sammenlignet 
med 2019.  
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Adm. direktørs vurdering 
Det økonomiske resultatet for foretaksgruppen er urovekkende allerede så tidlig på året, 
og utviklingen peker i gal retning i alle helseforetak. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs resultat er overraskende og bekymringsfullt. Det 
er særlig kostnadene til lønn og innleie som helseforetaket ikke har helt kontroll på.  
 
Resultatutviklingen i Finnmarkssykehuset HF ser ut til å fortsette i samme trend som i 
2019.  
 
Alle helseforetak gir uttrykk for at lønn- og personalkostnader er for høye sammenlignet 
med budsjett, og det vil derfor være høyt prioritert å fortsette arbeidet med å få dette 
under kontroll.  
 
Adm. direktør vil følge opp dette tettere i oppfølgingsmøtene utover våren. 
 
Nøkkeltall for ventetid og fristbrudd viser at Helse Nord fortsatt har utfordringer med å 
nå målet om ventetid <50 dager innen 2021 og ingen fristbrudd. På grunn av utbruddet 
av coronavirus (Covid-19) må det forventes ytterligere forverring av dette. 
 
Håndtering av beredskapssituasjonen rundt coronavirus (Covid-19) vil også innebære 
en risiko knyttet til manglende økonomisk resultatoppnåelse i foretaksgruppen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 2-2020 
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Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Ventetider og fristbrudd 
 
Ventetider avviklede pasienter 

 
Tabell 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 
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Tabell 2 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid (dager) og 
antall fristbrudd. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 
 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for februar 2020 på 62,5 dager og det er 
tilnærmet det samme som forrige måned. Sammenlignet med februar 2019 (58,1) er 
ventetiden vel 4 dager lengre. Krav fra eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter skal være lavere enn 2019 og reduseres til < 50 dager innen 2021 for 
foretaksgruppen. Utviklingen det siste året viser at det gjenstår mye arbeid for å kunne 
nå dette målet.  
 
Fristbruddene for avviklede er for februar 2020 er på 2,7 % noe som er noe høyere enn 
på samme tid i fjor (1,6 %). Andel fristbrudd øker innenfor alle fagområder, men psykisk 
helse skiller seg ut i negativ retning og da særlig innenfor VOP.  
 

 
Figur 1 Utvikling ventetid 2016-2019avviklede pasienter. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)  

 

Tilsvarende utvikling ses på andel fristbrudd som viste gjennom 2019 en stigende 
tendens. Hittil i 2020 ligger andel på samme nivå som for utgangen av 2019. 
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Figur 2 Andel fristbrudd avviklende pasienter 2016-2019. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)  

 
På grunn av nåværende situasjon med utbrudd av coronavirus vil dette på sikt medføre 
til dels betydelige økninger av både ventetider og fristbrudd da foretakene allerede har 
kansellert planlagt aktivitet for å håndtere den nye situasjonen og i tillegg har mange 
medarbeidere i karantene. 
 
Ventetider ventende pasienter 
Ventetider og fristbrudd for ventende pasienter er ikke klare på rapporteringstidspunkt, 
men disse vil bli omtalt i styremøtet. 
 
Aktivitet somatikk  
Aktivitetsdata er ikke klare på rapporteringstidspunkt.  
 

Prioritere psykisk helsevern og TSB 
Aktivitet psykisk helsevern og rus  
Aktivitetsdata er ikke klare på rapporteringsdato. 
 

Gylne regel 
Ventetider og aktivitetsdata er ikke klare på rapporteringsdato og kan ikke settes opp.  
 

Bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
Pakkeforløp kreft 
I oppdragsdokumentet for 2019 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp kreft skal være minst 70 %. 
Tilsvarende for andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert 
standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp.  
 

 
Figur 3 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid siste 12 måneder. Kilde: Helsedirektoratet 
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Figur 4 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i regionen. Kilde: NPR 

 
Andelen fullførte pakkeforløp for kreft innen frist (normert tid) for perioden februar 
2019 til februar 2020 er på 64 % i foretaksgruppen. Gjennomsnittet for Norge er på 67 
% for samme periode.  
 

Bærekraftig økonomi 
Resultat  
Resultatet i februar viser et negativt resultat på 17,1 mill. kroner, og totalt et negativt 
budsjettavvik på 35,2 mill. kroner.  Akkumulert budsjettavvik for de to første månedene 
er -42,9 mill. kroner. 
 

 
Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
Alle sykehusforetakene hadde negative resultater i februar og særlig UNN og 
Nordlandssykehuset har betydelig dårligere resultat enn forventet. 
 
Helgelandssykehuset endte opp med et resultat på -3,1 mill. kroner i februar. Hittil i år 
har foretaket et negativt budsjettavvik på 8,3 mill. kroner. Resultatet i februar forklares i 
hovedsak med høyere lønn- og personalkostnader enn budsjettert pga økningen i antall 
månedsverk. Det er også høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og varekostnader. 
Nordlandssykehuset fikk et negativt resultat i februar måned med 9 mill. kroner. Totalt 
for de to første månedene har foretaket et negativt budsjettavvik på 14,7 mill. kroner. 
Lønn- og personalkostnader har høyere forbruk enn planlagt og da særlig til variabel 
lønn og innleie. Det er også høyere forbruk på varekostnader enn plan og dette er i 
hovedsak på medikamenter, laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer. 
Noen av disse kostnadene er imidlertid knyttet til forberedelse av influensasesong og er 
derfor litt for høye.  
 
Resultatet i UNN i februar er betydelig dårligere enn forventet og endte opp med et 
underskudd på 21,5 mill. kroner. UNN har per februar et samlet budsjettavvik på -24,7 
mill. Foretaket forklarer dette med at driften har vært svakere enn planlagt. 
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Personalkostnader, herunder innleie utgjør det største avviket, men det er også økte 
kostnader knyttet til forsinkelse egenproduksjon av radiopharmaca, 
behandlingshjelpemidler og laboratorierekvisita.  
 
FIN hadde et negativt resultat på 1,7 mill. kroner og har allerede et akkumulert negativt 
budsjettavvik på 10,2 mill. kroner. Resultatet inneholder en gevinst på salg av 
anleggsmidler på 6,5 mill. kroner slik at den underliggende driften er reelt tilsvarende 
svakere.  Inntektene er høyere enn budsjett hittil i år, men kostnadene er betydelig 
høyere. Også i FIN er det overforbruk på lønn- og personal og særlig innleie fra firma. 
Varekostnader og kjøp av helsetjenester har også overforbruk.     
 
RHF har et overskudd på i underkant av 21 mill. kroner i februar og et totalt positivt 
budsjettavvik hittil i år på 13,5 mill. kroner. Dette forklares med besparelser på kjøp fra 
private avtalespesialister, høyere renteinntekter enn forventet og for høy avsetning av 
kostnader til luftambulanse.  
 
Lønns- og personalkostnader; herunder innleie 
Samlede lønnskostnader utgjorde 954 mill. kroner i februar 2020 og hittil i år er 
lønnskostnadene 39 mill. høyere enn budsjettert.  
 
Innleiekostnadene var 9 mill. kroner høyere enn budsjettert i februar 2020. Hittil i år er 
innleiekostnadene 15 mill. kroner høyere enn budsjettert og 3,9 mill. kroner høyere enn 
for samme periode i fjor. 
 
Lønns- og personalkostnader hadde et negativt budsjettavvik på ca 24 mill. kroner i 
februar. Av dette utgjorde innleie 9,5 mill. kroner og alle foretak hadde overforbruk i 
varierende grad. FIN har økt sitt budsjett på innleie fra februar, men er likevel betydelig 
bak planen allerede. Målt mot årsbudsjett på 143 mill. kroner utgjør forbruk per april ca 
23%. 
 

 
Tabell 4 Innleiekostnader per foretak per februar målt mot samme periode i fjor og budsjett. Kilde: Regnskap 
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Investeringer 
Det er bokført investeringer for 0,14 mrd. kroner per februar 2020, tilsvarende 10% av 
disponibel ramme.  
Styret vedtok i styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – 
overskridelser, oppfølgings av styresak 12-2020/2, sak g, vedtakspunkt 3: 
Styret godkjenner en økning av investeringsbudsjettet til Nordlandssykehuset HF med 210 
mill. kroner i 2020, og fastsetter endelig ramme for utbyggings- og renoveringsprosjektet i 
Bodø til 4.207 mill. kroner, inklusive egne omdisponeringer på (160 + 120) 280 mill. 
kroner. 
 
Dette styrevedtaket er ikke tatt hensyn til i disponibel ramme til Nordlandssykehuset i 
tabell nedenfor.   

 
Tabell 5 Påløpte investeringskostnader pr. februar 2020. Kilde: ØBAK. 

 
Likviditet 
Likviditetsbeholdningen er pr. 9. mars 2020 i tråd med prognosen.  
 

 
Figur 5 Likviditet 2019 i Helse Nord. Kilde: regnskap  
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Bemanning 
Månedsverk – eksklusiv innleie 
Per februar 2020 var gjennomsnittlig forbruk av månedsverk 14.282 i foretaksgruppen. 
Dette tilsvarer en økning av 338 månedsverk sammenlignet med tilsvarende periode 
2019. Den gjennomsnittlige økningen var 325 månedsverk i januar. 
 

 
Figur 6 Brutto månedsverk Helse Nord februar 2018 – 2020. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk fordeler seg slik: NLSH +89, HSYK +87, UNN HF +76, FIN +67, 
HN IKT +21. Ved de øvrige foretakene er det marginale endringer. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppa for januar 2020 er 8,6 %. Dette er en oppgang på 0,3 % - 
poeng sammenlignet samme periode i fjor.  

 
Figur 7 Sykefravær i foretaksgruppen i januar 2018 - 2020. Kilde: Helse Nord LIS. 
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Helgelandssykehuset HF har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene, men er 
pr. januar noe over styringsmålet på 7,5 %. Finnmarkssykehuset er det foretaket med størst 
økning, jamfør januar 2019. 

 

 
 Figur 8 Sykefravær pr. helseforetak 2018 – 2020 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: ØBAK pr. februar 2020 
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