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STYRESAK 56-2007  TERTIALRAPPORT NR. 1-2007 
 Sakspapirene ble ettersendt.  
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomisk utvikling i helseforetaksgruppen per 1. tertial 
2007, og gir tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet på rapporteringspunkter i 
oppdragsdokumentet.  
 
Pasient/bruker/kvalitet 
Innen kvalitetsområdet er det ikke større endringer i resultatene i 1. tertial 2007. Dette 
innebærer at det fremdeles er et stykke igjen før målene nås. Avvik fra måltallene følges opp 
mot helseforetakene.  
 
Ventetidsstatiskstikk for 1. tertial foreligger ikke i skrivende stund. Styret vil informeres om 
utviklingen når tallene foreligger.  
 
Personal 
Sykefraværet i årets tre første måneder har vært 9,4 % mot 9,7 % i samme periode i fjor.  
Den positive utviklingen gjelder Helse Finnmark og UNN. Nordlandssykehuset, 
Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord har noe vekst i fraværet. Langtidsfraværet viser 
en reduksjon fra 4,8 % til 4,4 %.  
 
Aktivitet 
Innen somatisk virksomhet har aktiviteten samlet vært noe lavere enn i 2006. Antall 
sykehusopphold er redusert med 1,2 %, mens den polikliniske aktiviteten viser vekst på 0,9 
%. Reduksjon i aktivitet gjelder i hovedsak UNN. Både innen barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUP) og voksenpsykiatrien (VOP) er det en aktivitetsvekst innen poliklinikk, mens 
døgnaktiviteten innen psykisk helse er noe lavere blant annet som følge av bygging og 
flytting.  
 
Økonomi 
Helse Nord har et underskudd på 130,5 mill kr hittil i år mot budsjettert underskudd på 21 
mill kr. Korrigert for økte frie inntekter er resultatet ca 59 mill kr svakere enn i fjor.  
 
Underskuddet er relatert til manglende planer for tiltak, lavere effekter enn budsjettert av 
planlagte tiltak, og nye problemer.  
 
Basert på utviklingen hittil vil framskrevet resultat for 2007 bli et korrigert underskudd i 
størrelsesorden 350-400 mill kr, noe som er 215-265 mill kr utover resultatkravet eier.  
 
Administrerende direktør avholder månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. Det 
forventes at effekter av tiltak vil bedre årsresultatet. 
  



 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 1-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
2. Styret registrerer at aktivitetsveksten innen somatikk er stoppet opp. Utviklingen må 

følges videre opp med hensyn til gjestepasientstrømmer og ventelister.    
 
3. Styret merker seg at resultatene innen kvalitetsområdet har ulik utvikling, og fortsatt 

ligger lavere enn målene. Styret ber administrerende direktør om fortsatt å ha sterk fokus 
på området og særlig følge opp:  

 
- Diagnostisk vurdering etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri 
- Frekvens av keisersnitt 
- Oppdatering av ventetider på sykehusvalg.no/ventetidsstatistikk 
- Epikrisetidsindikator, samt ny indikator for polikliniske notater (regionalt) 
- Individuelle planer 

 
I tillegg til å sikre måloppnåelse må det også arbeides for å forbedre datakvaliteten. 

 
4. Styret registrerer med tilfredshet at sykefraværet er lavere enn på samme tid i fjor.  
 
5. Styret registrerer med sterk bekymring at foretaksgruppen ikke ser ut til å nå de 

økonomiske mål som styret har vedtatt for 2007. Styret understreker igjen viktigheten av 
at helseforetakene gjennomfører vedtatt omstilling og iverksetter nye tiltak for å bringe 
økonomien i balanse.  

 
 
Bodø, den 11. juni 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2007, inkl.: 
 Aktivitetstall somatikk per helseforetak  
 Aktivitetstall psykisk helsevern per helseforetak 
 Aktivitetstall rusomsorg per helseforetak   
  
Utrykte vedlegg: Helseforetakenes rapporter 
 Helseforetakenes styrevedtak 
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1. Målekort Helse Nord 
Nedenfor sammenstilles styringsindikatorer innenfor perspektivene Pasient/bruker/kvalitet, 
medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi.  
 

Periode: 1. tertial 2007
Kategori Indikator HN Faktisk Mål/sammenlig

ning Merknad
Gjennomsnittlig ventetid avviklet - Somatikk/BUP/VOP Tall for 1. tertial foreligger ikke
Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" -

Andel Ø-hjelp pasienter - Somatikk 66 % -

Andel med individuell plan - barnehabilitering -36 %

-24 %

11

6 %

70

-17 %

1,9 %

-522,2 %

 (46 425)

64 % 100 %

Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager 56 % 80 %

Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag)               26 

Epikrisetid BUP - andel innen 7 dager 8 % 88 % 80 % Tall for 3. tertial 2006
Prevalens sykehusinfeksjoner 1 % 6,2 % 5,0 % Målt juni 2006
Strykninger fra planlagt operasjon 10,8 % 5,0 %

Antall utskrivningsklare pasienter 70 0

Andel elektroniske henvisninger 43 % 60 % Tall for UNN og NLSH 
Andel elektroniske epikriser 0 % 100 % 100 %

Samlet sykefravær
9,4 % 7,5 % For perioden jan-mars

Antall årsverk 12 112 11 427 Gjennomsnitt i perioden 

Antall sykehusopphold - Somatikk -0,0123        47 781            48 374 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk      145 390          144 079 

Antall utskrevne pasienter - Rus 30,3 % 129 99 Eksklusive UNN

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 9,4 % 23 640 21 611

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 51,1 % 32 655 21 611

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,081 Tall for 2006

Gj.snitt liggetid heldøgnspas somatikk - antall dager -7,0 % 4,86 4,93

Økonomisk resultat (i 1000 kr) -130 487 -20 973

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) -0,6 % 460 960 463 974

Lønnskostnad (i 1000 kr) -0,6 % 1 922 095 1 933 416

Netto kostnad pasienttransport (i 1000 kr) -1,4 % -175 500 -178 000

Likviditet (i 1000 kr) -70 517 -24 092

Økonomi

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

Målekort Helse Nord

Medarbeider / 
Organisasjon

 

1.1 Kvalitet/pasient/bruker 
Innen kvalitetsområdet er det i 2007 lagt opp til større grad av à jour rapportering enn tidligere, 
ved hjelp av foreløpige resultater. Det gjøres oppmerksom på at disse kan bli korrigert på et 
senere tidspunkt. Risikoen for større feil i tallene er relativt liten, og nyere statistikk bedrer 
styringsinformasjonen. Resultatene fra rapporteringen 1.tertial 2007 for flere av indikatorene er 
dessverre forsinket fra Norsk Pasientregister (NPR).  
 
Avvik fra måltallene er drøftet med helseforetakene i oppfølgingsmøter i juni.  



1.1.1 Ventetider og andel nyhenviste gitt rett til helsehjelp  
Statistikk fra Norsk Pasientregister (NPR) er forsinket. Dette skyldes både tekniske forhold hos 
og forsinket levering fra sykehus. Narvik Sykehus, BUP Tromsø og BUP Nord-Troms hadde ikke 
levert tall innen fristen.  
 
Styret vil informeres om utviklingen når tallene foreligger.  

1.1.2 Andel ø-hjelps opphold  
Andelen ø-hjelpsopphold innen kirurgisk fagområde er 58 % mot 56 % i samme periode i fjor.  
Innen medisinsk virksomhet er andelen 71 % mot 70 % i 1. tertial 2006 (i sum 66 % i 2007, mot 
63 % i 2006).   

1.1.3 Andel med individuell plan barnehabilitering  
Det er fortsatt registreringsproblemer i forhold til indikatoren. Helseforetakene skal arbeide med 
å bedre datakvaliteten på styringsinformasjon innen psykisk helsevern i et regionalt prosjekt i 
2007.  
 
Innrapporterte tall indikerer en positiv utvikling, men det er fortsatt utfordringer med å sikre at 
alle pasienter som har rett til individuell plan, gis dette i henhold til pasientrettigheter.  
 
Andel individuelle planer barnehab 2. tertial 05 3. tertial 05 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07
Helse Finnmark 26 % 18 % 23 % 29 % 21 % 27 %
UNN 12 % 30 % 11 % 21 % 84 % 100 %
NLSH 14 % 23 % 24 % 23 % 28 % 39 %
Helgeland 48 % 42 % 33 % 39 % 66 % 41 %
Helse Nord 19 % 30 % 20 % 48 % 54 % 64 %  

1.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk  
Helseforetaksgruppen har nedgang i andel epikriser sendt innen 7 dager i somatisk virksomhet fra 
59 % til 56 % 1.tertial 2007. Mens NLSH og Helgeland står for nedgangen, har UNN og 
Finnmark forbedring. Enkeltavdelinger og sykehus oppnår gode resultater, noe som viser at det er 
mulig å foreta forbedringer. Alle helseforetakene har oppmerksomhet på indikatoren, men det er 
fortsatt langt igjen. 
 
Andel epikriser sendt innen 7 dager 1.tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07
Helse Finnmark 45 % 46 % 50 % 52 % 50 % 58 % 59 %
UNN 43 % 49 % 47 % 50 % 52 % 52 % 56 %
Hålogaland 52 % 60 % 59 % 64 % 71 % 68 %
NLSH 57 % 60 % 60 % 62 % 64 % 62 % 57 %
Helgeland 46 % 52 % 58 % 62 % 67 % 58 % 53 %
Helse Nord 49 % 53 % 54 % 57 % 60 % 59 % 56 %  
 
For å få et mer fullstendig bilde av situasjonen, ønsker Helse Nord å supplere indikatoren med 
andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 % også her), men systematiske 
målinger må på plass før resultater presenteres. 



1.1.5 Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP og VOP 
Foretaksgruppen har oppnådd måltallet på 80 % for andel epikriser sendt innen 7 dager i BUP 
(per 3. tertial 2006). Helseforetakene har hatt problemer med å rapportere dette manuelt per 1. 
tertial 2007.  
 
Innen voksenpsykiatri har rapporteringen til NPR hatt flere feilkilder og indikatoren ble derfor 
ikke publisert i 2006. Innrapporterte tall fra helseforetakene 1.tertial viser at om lag 45 % av 
epikrisene i voksenpsykiatrien sendes innen 7 dager.  
 
Epikrisetid VOP - andel sendt innen 7 dager 1. tertial 07
Helse Finnmark 37 %
UNN 46 %
NLSH 43 %
Helgeland 27 %
Helse Nord 43 %  

1.1.6 Antall pasienter i korridor somatikk  
Etter en nedadgående tendens i 2006 har antallet korridorpasienter økt mer enn ønskelig. I 1. 
tertial 2007 var det gjennomsnittlig 26 pasienter hver dag (kl 07) som lå på korridor i somatisk 
virksomhet (foreløpige tall).  
 
Korridorpasienter somatikk - snitt per dag 1.tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07
Helse Finnmark 0,3 3,1 0,3 0,8 0,3 0,7 1
UNN 11,5 9,5 8,4 9,0 6,2 5,8 10,5
Hålogaland 4,1 3,2 2,7 4,1 2,7 2,6
NLSH 6,4 2,6 4,0 5,4 4,4 5,0
Helgeland 6,2 3,7 4,2 4,4 3,0 4,6 7,4
Helse Nord 28,4 22,1 19,6 23,7 16,7 18,7 26,3

7,4

 
 
Dette skjer på tross av at helseforetakene har satt i verk tiltak. NLSH etablerte bl.a. ny medisinsk 
sengepost høsten 2006 som skulle bidra til å redusere antall korridorpasienter. Dette ser så langt 
ikke ut til å ha fått effekt. Utbruddene av Noro-viruset som flere av sykehusene i Helse Nord 
opplevde vinteren 2007, kan nok ha bidratt til økt antall korridorpasienter. I tillegg kan 
sammenslåing av avdelinger i forbindelse med påsken hatt effekt. Det har gjennomgående vært 
flere korridorpasienter i årets første tertial, og det forventes at tallet reduseres ut over året.  
 
I psykiatrien var det i gjennomsnitt 1,6 pasienter som lå på korridor per dag. Det er særlig UNN 
som har rapportert korridorpasienter.   

1.1.7 Sykehusinfeksjoner 
Sykehusinfeksjoner har hittil blitt registrert ved to årlige punktmålinger i juni og oktober. Det 
foreligger derfor ikke nye tall i skrivende stund, og det vises til tidligere tertialrapporter hvor 
disse tallene ble presentert. Fra høsten vil infeksjoner registreres hyppigere, og gjennom 
insidensmålinger. 
 



1.1.8 Strykninger fra planlagt operasjon  
Andel strykninger fra planlagt operasjonsprogram har gjennomgående ligget for høyt i forhold til 
målsettingen på 5 %. Resultatene 1. tertial 2007 viser en liten nedgang til 10,8 % for 
foretaksgruppen samlet. Utviklingen per helseforetak fremkommer av tabellen.  
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon  1.tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07
Helse Finnmark 10,6 % 13,9 % 13,5 % 13,5 % 15,9 % 12,3 % 11,2 %
UNN 15,5 % 15,3 % 15,3 % 16,0 % 13,6 % 13,8 % 12,4 %
Hålogaland 8,6 % 10,7 % 8,0 % 8,1 % 8,3 % 9,1 %
NLSH 5,7 % 10,8 % 12,8 % 9,9 % 12,3 % 10,0 % 8,6 %
Helgeland 10,2 % 8,1 % 9,1 % 8,1 % 5,7 % 7,3 % 9,3 %
Helse Nord 9,7 % 12,2 % 12,2 % 11,7 % 11,5 % 11,1 % 10,8 %  
 
Det ser ut til at det er de pasientrelaterte strykningene som forekommer hyppigst. Flere av 
helseforetakene har satt inn tiltak, men disse har så langt ikke gitt samlet effekt. I forbindelse med 
måling av insidens for sykehusinfeksjoner innføres en ny operasjonsmodul i DIPS. 
Helseforetakene håper at denne på sikt også kan gi bedre datagrunnlag for indikatoren. 

1.1.9 Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk 
Ved utgangen av 1. tertial 2007 lå det 71 utskrivningsklare pasienter i sykehussenger i Helse 
Nord. Dette er noe lavere enn 1. tertial 2006, men høyere enn gjennomsnittlig i 2006.  
 
Utskrivningsklare pasienter 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07
Helse Finnmark 5 2 4 3
UNN 20 20 9 22
Hålogalandssykehuset 19 13 6 0
Nordlandssykehuset 26 17 24 36
Helgelandssykehuset 10 5 8 9
Helse Nord totalt 80 57 51 70  
 
Blant annet i Nordland har det vært problemer med enkelte kommuner som ikke ledig kapasitet 
til å ta imot ferdigbehandlede pasienter.  

1.1.10 Andel elektroniske henvisninger  
Det er fremdeles utfordringer med å skaffe datagrunnlag, men tallene tyder på at målet om at 60 
% av epikrisene skal mottas elektronisk ikke oppnås. Det kreves økt innsats fra helseforetakene 
mot kommunehelsetjenesten for å nå målet.   

1.1.11 Andel elektroniske epikriser  
Det er fremdeles utfordringer med å skaffe datagrunnlag, men tallene viser at målet om at 100 % 
av epikrisene skal sendes elektronisk oppnås. 

1.1.12 Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og 
ungdomspsykiatri  

Det foreligger ikke tall for 1. tertial 2007. Tallene for 2006 viser at andelen har en positiv trend 
og ligger på 49 % i siste tertial 2006 mot et mål på over 90 %.  
 



Årsaken til det lave antall barn som blir diagnostisk vurdert etter ICD-10 er sammensatt. 
Mangelen på legespesialister innefor psykisk helsevern for barn og ungdom er en av årsakene til 
en fortsatt lav andel diagnostiserte barn. 

1.1.13 Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene  
Helse Finnmark arbeider nå systematisk med lukking av de siste avvikene fra God-Vakt-
kampanjen. Arbeidstilsynet har nettopp lukket de tre mest krevende påleggene etter "God Vakt" 
kampanjen og gitt ros til NLSH for gjennomføringen av dette arbeidet. Påleggene var knyttet til 
ergonomi, arbeidslokaler og krav til balanse mellom oppgaver og ressurser/helsebelastende 
tidspress. 
 
Datatilsynet foretok tilsyn ved Hammerfest sykehus i 2005. Rapporten fra tilsynet er nylig 
kommet. Rapporten påpeker et avvik som kan bli vanskelig å lukke, siden dette vil involvere 
andre foretak og krever kostbar programvare.  
 
Helseforetakene arbeider for øvrig fortløpende med å følge opp merknader og avvik fra øvrige 
gjennomførte tilsyn. De fleste avvik og merknader følges opp og lukkes i tråd med fristene fra 
disse tilsynene. 1.tertial 2007 er det bl.a. gjennomført tilsyn ved mottakelsesavdelingen Mo i 
Rana, og her ble det ikke gitt merknader eller avvik. Både NLSH og Helse Finnmark har arbeidet 
aktivt med å lukke avvik i forbindelse med smitteverntilsyn i 1.tertial. 
 
UNN har ikke hatt tilsyn i 1. tertial, med unntak av tilsyn ved Narvik sykehus som er beskrevet i 
egen sak til styret i Helse Nord RHF.  

1.1.14 Brukermedvirkning  
Hovedinnholdet i Helse Nords tertialrapport er presentert for regionalt brukerutvalg 31. mai. 
Brukerutvalget tok gjennomgangen til orientering.  
 
Som et ledd i å utvikle gode arenaer for brukermedvirkning, gjennomførte Regionalt brukerutvalg 
i april 2007 den andre regionale brukerkonferansen i Helse Nord. Konferansen hadde godt over 
60 deltakere fra brukerutvalg og brukerorganisasjonene i regionen og hadde utvikling av gode 
samhandlingsarenaer mellom brukere, styre, administrasjon og fagfolk som gjennomgående 
tema.  
 
I flere helseforetak er sekretær for styret også sekretær for brukerutvalget. Dette vil være med på 
å sikre god informasjonsutveksling og tilrettelegge for bedre brukermedvirkning i 
helseforetakene. I henhold til Oppdragsdokumentet skal helseforetakene etablere rutiner som skal 
bidra til at fagmiljøene kan nyttiggjøre seg brukernes erfaringer i samarbeid med helseforetakets 
brukerutvalg. Helseforetakene har i varierende grad startet oppfølgingen av dette tiltaket. Helse 
Finnmark har forespurt eget brukerutvalg om å bidra i utarbeidelsen av rutiner. En slik rutine vil 
bl.a. fokusere på hvordan klinikkene kan nyttiggjøre seg brukerutvalgets kompetanse og erfaring. 
Helse Finnmark Klinikk psykisk helsevern og rus samarbeider godt med Mental Helse.  
 
Helgelandssykehuset har så langt ikke etablert spesifikke prosedyrer. Resultatene fra de årlige 
Pas-Oppundersøkelsene (PasOpp) blir aktivt brukt i aktuelle fagmiljø for dialog med aktuelle 
brukere, nå sist undersøkelsen av fastlegers vurdering av DPS´ene. Brukerutvalget mottar alle 



styresaker, og både styret og brukerutvalget blir rutinemessig orientert om resultatet av 
brukerundersøkelser.  
 
Nordlandssykehuset har nettopp oppnevnt nytt brukerutvalg som inkluderer representasjon fra 
NLSH Vesterålen. Med høy byggeaktivitet i alle deler av foretaket, ønsker brukerutvalget fortsatt 
å ha skarp fokus mot dette området. Videre vil utvikling av bedre praksis i samhandling med 
primærhelsetjenesten bli prioritert i samarbeid med nytilsatt praksiskoordinator. 
 
UNN arbeider med å finne form for felles brukerutvalg og lage strategi. Leder for utvalgene i 
Harstad og Narvik er gått inn som fullverdige medlemmer i Brukerutvalget for pasienter og 
pårørende ved UNN. 

1.1.15 Øvrige indikatorer i oppdragsdokumentet: 
• Andel keisersnitt av det totale antall fødsler 
Det er ikke etablert et nasjonalt mål for denne indikatoren. Generelt ligger resultatet for 
sykehusene i regionen på eller under landsgjennomsnittet. Tallene beregnes av NPR basert på 
filutrekk, og det foreligger foreløpig ikke tall for 1. tertial 2007. 
  
• Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern 
Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern for 1. tertial 2007 er ikke tilgjengelig grunnet sen 
offentliggjøring av NPR-tall. Andel Helse Nord 2. tertial 2006 (feil i datagrunnlag 3. tertial) var 
21,5 % mot landsgjennomsnitt 21,4 %. Målet er å redusere antall tvangsinnleggelser.  
 
Korrigerte tall for allmennpsykiatrisk avdeling ved UNN viser en andel tvunget vern på om lag 
34 %, mens NLSH rapporterer om fortsatt stabil andel på ca 29 %. Andelen ved NLSH og UNN 
er høyere enn landsgjennomsnittet som følge av at de har regionale funksjoner for tvungen vern.  
 
• Antall konsultasjoner/tiltak per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske/ barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker 
 
Det foreligger ikke tall fra Helse Finnmark og Helgelandssykehuset på denne indikatoren. Selv 
om tallene er beheftet med usikkerhet er det utfordringer med produktiviteten innen psykisk 
helse. Tallene fra UNN og Nordlandssykehuset viser samlet 1,7 konsultasjoner per årsverk per 
dag i VOP, mot mål 3. I BUP viser tallene 1,8 tiltak per årsverk per dag mot mål på 2 tiltak.  
 
Det er usikkerhet i datagrunnlaget, særlig i estimatet for årsverk i poliklinisk virksomhet. Økt 
ambulering vil påvirke tallene negativt.  

1.2 Personal 

1.2.1 Årsverksutvikling 
Gjennomsnittlig antall årsverk for perioden januar til april viser en vekst på 685 sammenlignet 
med 2006. Det er flere grunner til denne økningen.  
 
Overtakelse av ambulanse utgjør ca 450 årsverk per april. Oppstart av registrering av UTA-tid for 
leger og andre tekniske forhold har medført en vekst på ca 80 årsverk. Arbeidet med styrking av 



prioriterte områder bidrar i all hovedsak til resterende vekst. Oppsummert kan helseforetakene i 
stor grad forklare veksten, noe som viser at årsverksforbruket innen somatisk virksomhet er under 
kontroll. Helseforetakene har sterk fokus på årsverksforbruk og oversikter distribueres månedlig 
fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Årsverksforbruket er tema i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene.  

1.2.2 Samlet sykefravær og langtidsfravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord i årets 3 første måneder er redusert fra 9,7 % til 9,4 %. 
Langtidsfraværet er redusert fra 4,8 % til 4,4 %, mens korttidsfraværet har økt fra 4,9 % til 5,0 %.  
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Sykehusapotek Nord har vekst i fraværet. For 
Helgeland og NLSH er det i hovedsak vekst i korttidsfravær. UNN og særlig Helse Finnmark har 
reduksjon i fraværet. Helse Finnmark har reduksjon både i kort- og langtidsfravær, mens UNN 
har redusert langtidsfravær.  
 

  2005 2006  2007 
Sykefravær jan-mars Tot. 

fravær 
jan-
mars 

Langtid > 
56 dgr 

jan-mars

Korttid 
jan-

mars

Tot. 
fravær 
jan-
mars 

Langtid > 
56 dgr 

jan-mars

Korttid 
jan-

mars

Tot. 
fravær 
jan-
mars 

Langtid > 
56 dgr 

jan-mars

Korttid 
jan-

mars

Helgelandssykehuset 8,0 % 4,0 % 4,0 % 8,5 % 4,8 % 3,7 % 8,8 % 4,7 % 4,1 %
Nordlandssykehuset  9,2 % 4,5 % 4,6 % 9,1 % 4,5 % 4,6 % 9,6 % 4,6 % 5,0 %
Universitetssykehuset  9,7 % 4,7 % 5,0 % 9,9 % 4,7 % 5,2 % 9,6 % 4,4 % 5,2 %
Helse Finnmark  9,3 % 4,1 % 5,2 % 11,2 % 5,3 % 5,9 % 8,9 % 3,7 % 5,2 %
Sykehusapotek Nord  7,1 % 2,8 % 4,2 % 7,7 % 3,2 % 4,5 % 9,9 % 4,0 % 5,9 %
Helse Nord IKT  0,0 % 7,2 % 2,6 % 4,6 % 4,9 % 1,0 % 3,9 %
Helse Nord RHF 1,5 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 0,1 % 1,2 %
SUM Helse Nord 9,1 % 4,4 % 4,7 % 9,7 % 4,8 % 4,9 % 9,4 % 4,4 % 5,0 %
Sykefraværstallene er beregnet i tråd med nasjonal standard for HR-indikatorer. 
 
Tallene ovenfor har enkelte avvik i forhold til helseforetakenes rapporter. Dette kan blant annet 
skyldes tidspunkt for datauttrekk.  
 
Helgelandssykehuset 
Det totale sykefraværet for januar- mars i Helgelandssykehuset gikk opp med 0,3 % poeng til 8,8 
%. Korttidssykefraværet er 4,1 % (+ 0,4 % poeng), mens langtidssykefraværet har gått ned til 4,7 
% (-0,1 % poeng) 
  
Nordlandssykehuset 
Det totale sykefraværet for januar- mars i Nordlandssykehuset gikk opp med 0,5 % poeng til 9,6 
%. Tallene for jan-mars 2006 var ekskl Vesterålen. Korttidssykefraværet er 5,0 % (+0,4 % 
poeng), mens langtidsfraværet er 4,6 % (+0,1 % poeng).  
 
Universitetssykehuset Nord Norge 
Det totale sykefraværet for januar- mars i UNN gikk ned med 0,3 % poeng til 9,6 %.  Tallene for 
jan-mars 2006 var ekskl Harstad og Narvik. Korttidssykefraværet er 5,2 % (uendret), mens 
langtidssykefraværet har gått ned med 0,3 % poeng til 4,4 %.  
 



Helse Finnmark 
Det totale sykefraværet for januar- mars i Helse Finnmark gikk ned med 2,3 % poeng til 8,9 %.  
Korttidssykefraværet utgjør 5,2 % for jan-mars 2007 (-0,7 % poeng), mens langtidssykefraværet 
har gått ned til 3,7 % (-1,6 % poeng).  
 
Sykehusapotek Nord 
Det totale sykefraværet for januar- mars i Sykehusapotek Nord HF gikk opp med 2,2 % poeng til 
9,9 %. Korttidssykefraværet utgjør 5,9 % (+1,4 % poeng) og langtidssykefraværet 4,0 % (+0,8 
%) poeng).  
 
Helse Nord IKT 
Det totale sykefraværet for januar- mars i Helse Nord IKT gikk ned med 2,3 % poeng til 4,9 %. 
Korttidssykefraværet utgjør 3,9 % (-0,7 % poeng), mens langtidssykefraværet er 1,0 % (-1,6 % 
poeng).  
 
Helse Nord RHF 
Det totale sykefraværet for januar- mars i Helse Nord RHF gikk ned med 0,3 % poeng 1,3 % 
(2007). Korttidssykefraværet utgjør 1,2 % for jan-mars 2007 (+0,7 % poeng) og 
langtidssykefraværet er 0,1 % (-1,1 % poeng).  

Tiltak 
Alle helseforetakene, samt Helse Nord IKT og Helse Nord RHF, deltar i Prosjekt Arbeidsglede, 
der de langtidssykemeldte arbeidstakerne er i fokus. Videre melder de å være i gang med diverse 
tiltak i sykefraværsoppfølgingen. Som eksempel kan nevnes:  
 
• UNN HF fortsetter arbeidet med en rekke tiltak for å styrke lederne i 

sykefraværsoppfølgingen. 
• Helgelandssykehuset HF har etablert grupper på hvert sted som har fokus på arbeidsmiljø 

generelt og sykefravær spesielt. De vil også i løpet av våren ha et spesielt fokus på gravide 
arbeidstakere og deres sykefravær. 

• NLSH HF fortsetter arbeidet med å følge opp langtidssykemeldte i henhold til intensjonene i 
IA-avtalen. En rekke tiltak for ansatte videreføres. 

• Helse Finnmark HF har opprettet en sykefraværsgruppe som har utarbeidet målsetning med 
tilhørende aktivitetsmål/handlingsplan for sykefraværsarbeidet. 

• Sykehusapotek Nord jobber med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet.  

1.3 Aktivitet  

1.3.1 Somatikk  
Antall opphold i somatisk virksomhet per helseforetak fremkommer av vedlegg 1. 
 
Foreløpige aktivitetstall viser at antall sykehusopphold hittil ligger 1,2 % lavere enn i fjor. 
Innlagte heldøgnsopphold viser en reduksjon på 1,5 %. I sum er dagopphold (dagkirurgi og 
elektive dagopphold) redusert med 0,8 %. Elektive dagopphold viser reduksjon på 4,1 %, men det 
er også disse oppholdene som har mest tilfeldig variasjon (få pasienter generer mange opphold).  
 



Antall polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 0,9 %. Det er en ønsket utvikling av 
poliklinikk og dagkirurgi går opp, men det er ikke heldig at dagopphold går ned, og ikke tilsiktet 
at det totale aktivitetsnivået går ned i regionen totalt.  
 
Helse Nord 2 006 2 007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 48 374 47 781 -1,2 %
herav
dagkirurgi 7 978 8 253 3,4 %
elektive dagopphold 10 241 9 826 -4,1 %
innlagte heldøgnsopphold 30 155 29 702 -1,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 144 079 145 390 0,9 %  
 
Foretaksgruppen har hatt en reduksjon i aktivitet beregnet til 2,6 % målt i DRG-poeng (tall for 
2006 omarbeidet til vekter og logikk for 2007, foreløpige tall). DRG-produksjonen er innenfor 
HOD’s overslagsbevilgning i styringsdokumentet. 
 
Internt i foretaksgruppen har det vært vekst i Helse Finnmark, mens UNN har den sterkeste 
reduksjon.  
 

DRG-produksjon 2006 2007 Endring
Helse Finnmark 3 550 3 582 0,9 %
UNN 18 341 17 489 -4,6 %
Nordlandssykehuset 9 861 9 784 -0,8 %
Helgelandssykehuset 4 674 4 615 -1,3 %
Helse Nord 36 426 35 471 -2,6 %

 

 
 
Når aktiviteten viser nedgang UNN, og den samtidig ikke øker på lokalsykehusene, bør dette 
påvirke ventelistetallene og/eller pasientstrøm ut av regionen. Helse Finnmark og UNN 
rapporterer noe økte gjestepasientkostnader. For foretaksgruppen har bruttokostnader for 
gjestepasienter innen somatikk økt med 1,5 mill kr, om lag 2 % sammenlignet med 1. tertial i 
fjor. Dette må analysere nærmere når ventelistetall og endelige tall for pasientstrømmer 
foreligger. UNN har ryddet i ventelistene i løpet av 1. tertial, noe som kan motvirke en eventuell 
vekst i statistikken.   

1.3.2 DRG-indeks – heldøgnsopphold og liggetid heldøgnsopphold  
DRG-indeks (antall DRG-poeng/antall heldøgnsopphold) er utrykk for pasienttyngde og var i 
2006 omtrent på samme nivå som i 2005 (tall fra Norsk pasientregister). Det er imidlertid 
endringer mellom helseforetakene, med en vekst ved UNN og reduksjon ved øvrige foretak. 
Endringene skyldes i stor grad endringer i DRG-vekter.  
 



DRG indeks - heldøgnsopphold  2004 2005 2006
Helse Finnmark 0,896 0,858 0,854
UNN 1,239 1,286 1,342
Hålogaland 0,966 0,956 0,945
NLSH 1,017 1,031 1,021
Helgeland 0,988 0,996 0,971
Helse Nord Totalt 1,057 1,069 1,081  
 
Tallene tyder på at Helse Finnmark fremdeles ikke har samme kodestandard som øvrige 
helseforetak. Helseforetaket jobber med korrekt koding.  
 
Liggetiden for heldøgnsoppholdene (tall fra analysesenteret Lovisenberg) er noe lavere enn 
samme periode i fjor. Det registreres en økning i Helse Finnmark. Merk at sykehusenhetene i 
tidligere Hålogalandssykehuset foreløpig ikke er flyttet til NLSH og UNN.  
 
Gjennomsnittlig liggetid - heldøgnsopphold 1. tert 06 1. tert 07
Helse Finnmark 4,14 4,43
UNN 5,51 5,38
Hålogaland 4,84 4,61
NLSH 4,63 4,66
Helgeland 4,98 4,83
Helse Nord 4,93 4,86  

1.3.3 Psykisk helse  
Antall polikliniske konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien viser en vekst på 9,4 %. Det er 
imidlertid trolig noe feil i tall fra UNN som gjør at reell vekst er lavere.  Antall tiltak er økt med 
1,5 %, noe som trolig er et mer korrekt utrykk for aktivitetsveksten.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 21 611 23 640 9,4 %
Antall utskrevne pasienter 99 87 -12,1 %
Antall liggedøgn 3 510 3 073 -12,5 %
Antall oppholdsdager 195 99 -49,2 %
Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 33 498 34 000 1,5 %  
 
Omstrukturering av tilbudet i Helse Finnmark og bygging/flytting ved NLSH påvirker antall 
liggedøgn negativt. Også UNN har en nedgang i døgnaktiviteten. Dagbehandling viser en 
reduksjon og skyldes midlertidig redusert aktivitet i forbindelse med ombygging ved NLSH.  
 
Innen VOP viser antall polikliniske konsultasjoner en vekst på 7,2 % fra 2006. Alle 
helseforetakene har vekst på 6-9 %. 
 
Antall liggedøgn er redusert, mens utskrivninger viser vekst. Dette indikerer kortere liggetid, 
flere pasienter og mer poliklinisk behandling. Også her påvirkes tilbudet av ombygging i 
Finnmark, men også UNN og NLSH har redusert antall liggedøgn.  
 



Voksenpsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 30 475 32 655 7,2 %
Antall utskrevne pasienter 1 721 1 827 6,2 %
Antall liggedøgn 47 809 42 888 -10,3 %
Antall oppholdsdager 2 501 2 390 -4,4 %  
 
Helseforetakene har ulik praksis når det gjelder rapportering av dagbehandling. Noen 
helseforetak rapporterer dagbehandling som polikliniske konsultasjoner. En slik rapportering gir 
økt antall polikliniske konsultasjoner mens den reelle veksten for antall pasienter som får 
dagtilbud ikke vises. 

1.3.4 Rusomsorg  
Som følge av manglende rapportering fra Færingen i hele 2007 er ikke aktivitetstallene for 
rusomsorgen komplett. Det forventes at rapporteringskrav og frister overholdes fremover.  
 
Ved de øvrige institusjonene har antall liggedøgn samlet økt med 3,5 %, mens utskrivningene har 
økt med 30 % (30 pasienter). Veksten her er i all hovedsak ved Sigma Nord. Dette er motsatt 
utvikling sammenlignet med 2006.  

1.4 Økonomi 

1.4.1 Resultat 
Regnskapet per april viser et akkumulert underskudd på 130,5 mill kr mot budsjettert underskudd 
på 21 mill kr. Siste måned viser et underskudd på 48,8 mill kr, mot budsjettert underskudd 18,9 
mill kr. Den svake utviklingen hittil i år fortsetter i april. I tillegg til at det fortsatt mangler tiltak 
for å løse den kjente omstillingsutfordringen på til sammen 360 mill kr, står foretaksgruppen 
overfor nye problem og utfordringer. 
 
Ved samme tid i 2006 var underskuddet 189,3 mill kr. Helseforetakene er til sammen tildelt 
ekstrabevilgninger på 354 mill kroner for å gjøre det samme i 2007 som i 2006. Korrigert for 
denne inntektsøkningen er resultatet per april ca 59 mill kroner svakere enn på samme tid i fjor. 
Det er kun Helse Finnmark og Helgelandssykehuset som har bedre resultat enn i fjor, mens 
NLSH og UNN har resultatforverring når en korrigerer for økte inntekter. 
 
Tabellen viser resultat hittil i fjor, og hittil i år mot budsjett per helseforetak.  
 
NEGATIVT TALL = UNDERSKUDD

Resultat 2007 Resultat per april 06 Resultat per april 07 Bud perapril 07 Budsjettavvik Styringsmål 07 HF estimat 
Helse Finnmark -34 876 -17 154 -3 554 -13 599 -15 000 -45 000
UNN*  -88 237 -85 085 -23 353 -61 732 -74 000 -205 000
NLSH* -38 351 -13 762 16 990 -30 752 -38 000 -98 000
Helgeland -34 324 -10 641 -7 092 -3 549 -10 000 -25 000
Apotek -395 491 -696 1 187 2 000 2 000
IKT -5 670 -1 861 63 -1 924 0 -4 000
RHF 12 560 -2 474 -3 329 855 0 0
Helse Nord -189 293 -130 486 -20 973 -109 513 -135 000 -375 000

* Resultatet for Hålogalandssykehuset hittil 2006 er i tabellen fordelt til UNN med 73 % og NLSH med 27 %.  
 
Nordlandssykehusets regnskap viser betydelig forverring i april og prognosen er ytterligere 
forverret til et underskudd på 98 mill kr (før nye tiltak) mot styringsmål på 38 mill kr. 



Forventninger om lavere aktivitetsavhengige inntekter og økte lønnskostnader er årsakene. Styret 
har tidligere vedtatt at det pågående tilpasningsarbeidet må fortsette slik at resultatkravet nås. 
Uløst problem er foreslått løst gjennom generelle uspesifiserte tiltak. Effekten av disse er usikker.  
 
UNN har et noe bedre resultat i april enn forrige måned, men det er foreløpig vanskelig å vurdere 
om det er varige effekter som vises. Tallene tyder på at det i hovedsak er avvik i forbindelse med 
periodisering av påsken og korrigeringer fra tidligere måneder. Helseforetaket forventer et avvik 
fra resultatmålet på 100-150 mill kr. Styret har vedtatt tiltak, men det er usikkerhet knyttet til 
effektene av disse.  
 
Både Helgelandssykehuset og Helse Finnmark har underskudd i april, men disse helseforetakene 
viser en noe mer stabil utvikling. Prognosen fra Helse Finnmark er forverret til et underskudd på 
45 mill kr mot resultatkrav på 15 mill kr. Helse Finnmark jobber med nye tiltak, men det er 
usikkerhet knyttet til effekten av tiltakene. Styret i Helgelandssykehuset har en 
underskuddsprognose på 25 mill kr mot resultatkrav på 10 mill kr. Det foreligger ikke plan for å 
ta ned de siste 15 mill kr.   
 
Tabellen nedenfor viser resultatutvikling for 2007 sammenlignet med 2006. Resultat for 2006 er 
korrigert for økning i frie inntekter. Det er kun Helse Finnmark og Helgelandssykehuset som har 
bedring i resultatet i år sammenlignet med i fjor når en korrigerer for økning i frie inntekter.  
 
Resultatutvikling Finnmark UNN NLSH Helgeland
Resultat april 07 -17 154 -85 085 -13 762 -10 641
Resultat april 06 korrigert for økte inntekter -20 867 -41 050 -3 138 -12 724
Endring resultat 3 713 -44 035 -10 624 2 083

bedre verre verre bedre  
 
Basert på utvikling hittil anslås resultatet for foretaksgruppen i størrelsesorden 350-400 mill kr i 
underskudd for 2007. Dette er et avvik fra resultatkravet på 215-265 mill kr. Effekter av nye 
tiltak vil kunne bedre prognosen. Det er usikkerhet knyttet til effekter av lønnsoppgjør.  
  
Effekter av eventuell endring av pensjonsparametere er ikke tatt inn i verken regnskap, budsjett 
eller prognose for 2007.  
 
Oppfølging  
Det er gjennomført oppfølgingsmøter i april med alle helseforetakene, hvor den økonomiske 
utviklingen og tiltakene er gjennomgått. Det vil gjennomføres nye møter i starten av juni. I 
møtene kom det frem at Helgelandssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset ikke hadde planlagt 
løsning på tilpasningsproblemet i 2007. Helseforetakstyrene har styrebehandlet tiltaksplaner, men 
de er på dette tidspunkt ikke konkrete nok til å sikre oppnåelse av resultatkravet. Hvis ikke dette 
blir fulgt opp med umiddelbare og større tiltak, innebærer det at foretaksgruppen ikke vil nå eiers 
resultatkrav i 2007.  
 
Nærmere om regnskapet  
Tabellen viser akkumulert regnskap per april for foretaksgruppen.  
 



Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2006

Endring i 
%

Basisramme 2 130 148 2 130 148 0 0 % 232 217 12 %
ISF egne pasienter 503 668 506 560 -2 892 11 696 2 %
Gjestepasienter 17 216 17 467 -251 8 092 89 %
Polikliniske inntekter 82 031 87 701 -5 670 3 008 4 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 40 527 38 258 2 270 6 % 1 106 3 %

Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 65 424 71 298 -5 874 9 269 17 %
Andre øremerkede tilskudd 347 012 343 039 3 972 1 % -53 791
Andre driftsinntekter 155 164 215 426 -60 262 1 627 1 %
Sum driftsinntekter 3 341 190 3 409 895 -68 706 213 224 7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 169 606 170 835 -1 229 -1 % 9 456
Kjøp av private helsetjenester 143 108 134 361 8 747 23 850
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 430 227 400 812 29 415 4 012
Lønn til fast ansatte 1 581 125 1 594 753 -13 627 -1 % 154 606
Overtid og ekstrahjelp 104 596 66 636 37 960 11 246
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 185 789 197 824 -12 035 -6 % -7 590 -4 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -102 437 -77 897 -24 540 -2 605
Annen lønn 153 022 152 100 922 -83 213 -35 %
Avskrivninge

-1 %
-1 %
-6 %

-8 %
-13 %

-28 %
-2 %

6 %
7 % 20 %

7 % 1 %
11 %

57 % 12 %

32 % 3 %
1 %

r 209 275 210 119 -843 0 % 13 382
Nedskrivninger 0 2 017 -2 017 -100 % 0 0 %
Andre driftskostnader 590 727 573 188 17 539 22 701
Sum driftskostnader 3 465 038 3 424 746 40 292 145 844
Driftsresultat -123 848 -14 851 -108 997 734 % 67 380 -35 %
Finansinntekter 17 099 14 732 2 367 16 % 5 451 47 %
Finanskostnade

7 %

3 % 4 %
1 % 4 %

r 23 738 20 854 2 884 14 025
s -6 639 -6 122 -517 -8 574 -443 %
Ordinært resultat -130 487 -20 973 -109 514 522 % 58 806 -31 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 %
(

14 % 144 %
8 %

Års)resultat -130 487 -20 973 -109 514 522 % 58 806 -31 %

Akkumulert per April Akkumulert per April

 
 
Resultatavviket hittil skyldes effekter av manglende tiltak, men avvik på kostnadssiden på 40,3 
mill kr indikerer nye problemer.  
 
Inntekter 
Inntektene er 68,7 mill kr lavere enn budsjettert, i hovedsak som følge av at rest omstilling 
fremdeles er budsjettert som inntekter (skal fjernes i rapporering for mai). ISF inntektene ligger 
11,7 mill kr over fjorårsnivå, men er per april 2,9 mill kr lavere enn budsjettert. Øremerkede 
inntekter er redusert, noe som skyldes fjerning av tilskudd til arbeidsgiveravgift.  
 
Øremerket tilskudd til psykisk helse er 5,9 mill kr lavere enn budsjettert. Dette viser at nye 
tilsettinger ikke skjer like rask som budsjettert, og skal isolert sett motsvares av lavere kostnader 
enn budsjettert. Andre inntekter viser svikt, i hovedsak som følge av at uløst tilpasning foreløpig 
er budsjettert som inntekter. 
 
Samlet er inntektssiden er økt med 213 mill kr (7 %) sammenlignet med fjoråret. 
 
 
 



Kostnader  
Kostnadene er økt med om lag 145,8 mill kr (4 %), og er 40,3 mill kr over budsjett. 
Lønnskostnadene har økt med 3,9 pst sammenlignet med fjoråret, men ligger foreløpig 12,2 mill 
kr under budsjett. Lønnskostnadene er påvirket både av redusert arbeidsgiveravgift og 
overtakelse av ambulanse.  
 
Varekostnadene er 29,4 mill kr høyere enn budsjettert, hvorav UNN utgjør 24,6 mill kr av 
avviket. Veksten fra i fjor er reelt sett større, enn hva som fremkommer av tabellen (4 mill kr). 
Det er avvik på flere poster, men det er gjennomgående avvik på medikamenter (7,2 mill kr), Lab 
og rtg rekvisita/reagenser (11,9 mill kr) og andre medisinske forbruksvarer (14,7 mill kr).  
 
Innleie fra firma ligger 1,8 mill kr over budsjettert per april, men viser en reduksjon på 6,3 mill kr 
fra samme periode i fjor.  
 
Kjøp av helsetjenester viser forbruk omtrent som budsjettert, med noen besparelser innen kjøp fra 
offentlig og noe merforbruk innen kjøp fra private. Merforbruk på rusområdet utgjør store deler 
av sistnevnte post.  Kjøp av private helsetjenester viser sterk vekst, men dette skyldes i stor grad 
overtakelse av finansieringsansvar for Viken senter, samt endringer i regnskapsføring på RHF.  
 
Nettokostnader til pasienttransport viser kostnader på 175,5 mill kr mot budsjettert 178 mill kr.  
Sammenlignet med samme periode i fjor er kostnaden redusert med 3,5 mill kr. 
Helgelandssykehuset og Helse Finnmark har besparelser mot budsjett.  
 
Overtakelsen av ambulansene koster mer enn forutsett. Kostnadene er relatert til opplæring og 
kvalitetskrav.  
 
Omstilling og tiltakene  
Figuren nedenfor viser periodisert resultatutvikling hittil i år mot budsjett, og foreløpig regnskap 
for fjoråret. Figuren viser at prognosen for året gjennomgående forutsetter et resultat svakere enn 
budsjettert.  

Resultat- og estimatutvikling 2006-2007
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Omstillingsutfordringen ble i vedtatt budsjett estimert til 570 mill kr. Foretaksgruppen har per 
april identifisert tiltak for ca 223 mill kr. Tabellen nedenfor oppsummerer rapportert planlagt og 
realisert effekt for tiltakene.  
 

Realiserte tiltak 2007
 Planlagt effekt av 

tiltak

Tiltak uten 
konsekvenser 

for 
pasienttilbudet

Tiltak med akseptable 
konsekvenser for 

pasienttilbudet
Budsjettert 

Realisert 

Avvik effekt per april
effekt per 

april
Helse Finnmark 44 700 38 300 6 400 14 900 7 935 6 965
UNN 95 000 20 000 75 000 32 000 22 000 10 000
NLSH 40 000 40 000 0 9 583 2 500 7 083
Helgeland 30 800 5 500 25 300 4 410 4 410 0
Helse Nord RHF/IKT 12 651 12 651 0 4 295 4 295 0
Sum Helse Nord 223 151 116 451 106 700 65 189 41 140 24 049  
 
Periodiseringen av tiltakene er i stor grad flat, og per april viser innrapporterte tall at tiltakene 
ikke gir planlagt effekt hittil. Helse Finnmark må finne alternative tiltak som følge av at noen 
ikke lar seg gjennomføre. Nordlandssykehuset og UNN oppnår ikke full effekt av vedtatte tiltak. 
Helgelandssykehuset har tiltakene foreløpig i rute, men store besparelser er budsjettert senere på 
året, blant annet i forbindelse med sommerstenging.    
 
Manglende og ikke innarbeidede tiltak er fremdeles budsjettert som inntekter på helseforetakene.  
 
Omstilling 2007 Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF inkl IKT SUM
Omstillingsutfordring 2007 vedtatt budsjett 75 000 265 000 141 000 70 000 19 000 570 000
Tiltak -45 000 -95 000 -40 000 -30 000 -4 175 -214 175
Uløst i vedtatt budsjett 30 000 170 000 101 000 40 000 14 825 355 825
Økt basisramme styresak 18/07 -30 000 -77 600 -62 400 -40 000 -210 000
Nye tiltak/problem* 0 12 900 -2 254 32 211 -9 178 33 679
Uløst omstillingsutfordring pr april** 0 105 300 36 346 32 211 5 647 179 504

* Helgeland har ikke innarbeidet effekter av vedtatte tiltak, men har budsjettert tiltakene som økt inntekt.  
** foreløpig budsjettert som økt annen inntekt  
 
I 2006 rapporterte foretakene at om lag 50 % av budsjetterte effekter ble realisert. Dette viser 
usikkerheten i budsjettopplegget for 2007. Helseforetakene har heller ingen buffere mot nye 
problemer.  
 
Akkumulert resultatutvikling hittil i år mot budsjett og hittil i fjor fremkommer av figuren.  



 Resultatutvikling - akkumulert 
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1.4.2 Likviditet og investeringer 
Foretaksgruppen hadde ved utgangen av april et trekk på kassakreditten på om lag 70 mill kr. 
Dette var ca 75 mill kr svakere enn budsjettert (korrigert for lavere investeringsnivå enn 
forutsatt). Den svake resultatutviklingen tærer på likviditeten. I løpet av høsten forventes det at 
Helse Nord må be eier om økt ramme for kassakreditt.  
 

Likviditet 2007
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Likviditetsbudsjettet er avhengig av både resultatutvikling og investeringsnivå. Ved avvik fra 
resultatkrav eller investeringer utover godkjent ramme vil beholdningen svekkes. Tabellen viser 
totale investeringer hittil mot godkjente rammer per helseforetak.  



 
Ubrukte rammer

Investeringer 2002-2006 Ramme 2007 Sum disponibelt invest 07 Forbruk 
Helse Nord RHF 41,2                     17,0                58,2                       1,3                         2 %
Helse Finnmark (0,1)                      78,6                78,5                       15,5                       20 %
UNN (53,2)                    192,5              139,3                     32,6                       23 %
Hålogaland (0,0)                      (0,0)                       0 %
NLSH 44,0                     195,1              239,1                     88,2                       37 %
Helgeland 0,8                       47,3                48,1                       18,6                       39 %
Apotek -                       1,5                  1,5                         0,1                         7 %
HN IKT 9,1                       18,0                27,1                       11,4                       42 %
SUM 41,7                     550,0             591,7                   167,7                    28 %  
 
Det er hittil investert for ca 168 mill kr. Dette utgjør 28 % av godkjente rammer.  

1.4.3 Beleggsprosent  
Beleggsprosent innen kirurgisk og medisinsk virksomhet er samlet beregnet til 95 % mot 96 % i 
første tertial i fjor. Belegget innen medisinsk virksomhet er økt fra 96 % til 100 %, mens belegget 
innen kirurgisk fagområde er redusert fra 94 % til 91 %. Belegget er redusert innen kirurgi i 
hovedsak som følge av lavere antall liggedøgn.  

1.4.4 Prioritering 
Det er trolig feil i innrapporterte funksjonsregnskap fra UNN, som gjør at vi ikke kan trekke sikre 
konklusjoner for ressursbruk per virksomhetsområde per april. Helse Nord RHF har iverksatt et 
prosjekt som i løpet av høsten vil implementere felles rutiner og system for løpende korrekt 
funksjonsregnskap. Opplegget bygger på rutiner implementert i Nordlandssykehuset.  
 
Større vekst innen psykisk helse og rusomsorg enn i somatisk virksomhet er avhengig av at 
foretaksgruppens omstilling lykkes.  
Foreløpig viser funksjonsregnskapet et mindre forbruk i forhold til budsjett innen psykisk helse. 
Dette viser at opptrappingen går noe saktere enn budsjettert. Foretaksgruppens totale 
budsjettavvik fremkommer i hovedsak innen somatisk virksomhet.  
 
Kostnadene i rusomsorgen øker som følge av økte gjestepasientutgifter. Psykisk helse er 
betydelig styrket gjennom opptrappingsplanen. Dersom ikke omstillingen i somatisk virksomhet 
lykkes vil dette kunne medføre at veksten på prioriterte områder blir lavere enn øvrige 
virksomhetsområder.  

2. Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumenter 
Nedenfor redegjøres det for status på utvalgte områder, basert på helseforetakenes rapportering 
på tiltakene i Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF. Helseforetakene er bedt om å rapportere 
på noen tiltak hvert tertial, mens andre tiltak kun rapporteres 1. eller 2.tertial. I henhold til 
Oppdragsdokumentet skal helseforetakene også iverksette og følge opp en rekke tiltak som det 
ikke rapporteres særskilt om. Dette følges opp på annen måte, f eks gjennom regionalt eller 
nasjonalt samkjørte prosesser. Status for noen av disse aktivitetene oppsummeres her. 
Rapporteringen på alle tiltakene kompletteres i tertialrapport nr 2 og i årlig melding. 
Til slutt oppsummeres hvilke områder som vil få størst oppmerksomhet videre i 2007. 



2.1 Rapportering 1.tertial fra helseforetakene 
Tilpasning av lokalsykehusfunksjon i Tromsø og Bodø (UNN, NLSH) (tertial) 
Satsingen på geriatri ved NLSH er intensivert med bl.a. etablering av nye geriatriske senger i 
medisin NLSH Bodø, samt utadrettet teamvirksomhet til pasienters hjem. Det planlegges også 
teambistand mot sykehjem. Geriatri og samarbeid mot kommuner har også vært prioritert i 
Lofoten, bl.a. er det ansatt geriater. Diabetesenheten i Bodø er planlagt startet opp 1.september 
2007. Planarbeidet rundt koordinerende enhet for rehabilitering videreføres.  
 
I UNN skjer arbeidet via den nye avdelingsstrukturen som er etablert. Geriatrisk avdeling har fått 
ansvar for indremedisinsk virksomhet i Narvik, Nyremedisinsk avdeling har fått ansvar for 
indremedisinsk virksomhet i Harstad og avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har 
ansvar for virksomhet i Harstad og Narvik. Avdelingene er i ferd med å samkjøre seg faglig og 
organisatorisk, og det er også dannet gjennomgående faggrupper for å sikre felles retningslinjer 
og prosedyrer og faglig samarbeid om pasientstrømmer. Felles gjennomgående EPJ (DIPS) vil på 
sikt også bidra til utvikling av lokalsykehusfunksjonene i hele helseforetaket. 
 
Formalisering av samarbeid mellom DPS og akuttavdelinger (tertial) 
Alle HF arbeider med å få på plass godt samarbeid mellom DPS og akuttavdelingene, men det 
varierer om formaliserte samarbeidsrutiner er på plass. Helse Finnmark og UNN har dette under 
arbeid. UNN har også et eget prosjekt for samarbeid mellom DPS og sykehusavdelinger. NLSH 
opplever at samarbeidet med DPSene fungerer ulikt. Det har i flere år vært arbeidet med å få 
gode rutiner mellom DPSene på Helgeland og akuttavdelingene i Bodø, uten foreløpig å komme 
helt i mål. For DPSene i Lofoten og Vesterålen er samarbeidet godt innarbeidet. På poliklinisk 
nivå fungerer samarbeidet for øvrig greit. 
 
Framtidige behov/kapasitet for behandling av smertepasienter (UNN, NLSH) (tertial) 
Saken er drøftet i fagmiljøet, men er foreløpig ikke fulgt konkret opp. Hovedfokus i NLSH er på 
oppbyggingen av palliativt team i forbindelse med sykehusets økte satsing på kreftbehandling. 
 
Oppdatering stillingsstruktur i Nasjonalt råds database (NR-basen) og hjemmelsregisteret i 
lønns- og personalsystemet (tertial) 
NR-basen og hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet er med på å sikre oversikt, men 
dette krever kontinuerlig oppdatering. Det rapporteres fra flere at rutiner for oppdatering av NR-
basen er utarbeidet og at oppdatering av basen pågår. Likevel oppstår stadig feil og problemer. 
Helgeland påpeker f eks at det fortsatt ikke er rettet opp at flere av lokalsykehusene i Helse Nord 
er oppført med tidsbegrensete utdanningsstillinger, selv om dette har vært påpekt overfor NR via 
Legeforeningen senest i mars 2007. Foretakene er også i ferd med å iverksette at 
hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet skal benyttes. 
 
Status identifisering og realisering av gevinster etter systemanskaffelser (tertial) 
Foreløpig er få av helseforetakenes systemanskaffelser kommet helt over i ordinær drift. Det er 
dermed vanskelig å identifisere og realisere gevinster, og det er heller ikke utviklet helhetlige 
systemer for å vurdere måloppnåelse eller gevinster for den enkelte anskaffelse. Dette må det 
arbeides mer med.  
 
 



Organisering av ansvaret for samhandling med kommunene (kun 1.tertial) 
Dette ansvaret er plassert på direktør- og klinikkledernivå i alle helseforetak. Dette innebærer 
bl.a. inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler og jevnlige informasjons- og samarbeidsmøter 
med kommunene. UNN har i tillegg etablert en egen samhandlingsenhet. UNN og NLSH er i ferd 
med å inngå avtaler med kommunene i sine nye opptaksområder.  
 
Praksiskonsulentordningen, som nå er etablert i alle helseforetak, har som hovedmål å bidra til 
bedret samhandling og forståelse mellom foretak og primærhelsetjeneste og sikre pasienten best 
mulig sammenhengende tjeneste. 
 
Oppfølging av rapporten ”..utprøvde og egnede telemedisinske tjenester” (kun 1.tertial) 
Helse Finnmark følger dette spesielt opp gjennom sykestueprosjektet. Det avsettes tid fra 
medisinsk avdeling ved Kirkenes og Hammerfest for telemedisinsk visitt en gang pr uke til hver 
av sykestuene. Utvidelse av telemedisinsk visitt vil kreve mer ressurser ved sykehusene. Videre 
er det faste ukentlige møter mellom sykepleieren i Kirkenes til Vadsø og Båtsfjord. 
Overføringssamtaler for pasienter har også vært ønsket mellom Hammerfest, Alta og Nordkapp, 
men har foreløpig ikke kommet i gang. Det er gjennomført kurs fra Den Norske Kreftforening og 
Lindring i nord, UNN.  
 
I NLSH ble avdelingssjefene oppfordret til å vurdere hvilke virksomheter som kunne være 
aktuelle. De fleste avdelingene har tatt i bruk telemedisin ved møter, undervisning/forskning og 
kasusdrøftinger, dette gjelder ikke minst psykiatri og habilitering. Videre har radiologisk avdeling 
betydelig virksomhet spesielt mot Lofoten, det samarbeides med UNN om kreftbehandling, og 
oppbygging av teledialyse. Avdeling for laboratoriemedisin jobber med å etablere et telestudio og 
ønsker å ta telemedisin i bruk relativt utstrakt, blant annet innen patologi. 

 
Helgeland vil prioritere samhandling over telemedisin mellom FAM i Mosjøen og kirurgiske 
vaktfunksjoner i Mo i Rana og Sandnessjøen. Samhandling mellom sykehusenheten i Mo i Rana 
og Hemnes kommune om utskrivning av pasienter er et annet aktuelt område, det samme er 
samhandling via telemedisin om dialysepasienter, særlig mellom Brønnøysund og 
Sandnessjøen/Bodø. Øvrige telemedisinprosjekter har helseforetaket ikke kapasitet til å prioritere.    
 
UNN har etablert radiologisk utstyr og bemanning ved DMS Nord-Troms med døgnberedskap og 
med medisinsk faglig ansvar i UNN via telemedisin. I tillegg er det satt i gang forskningsprosjekt 
med poliklinisk oppfølging av ortopediske pasienter fra DMS Nord-Troms via telemedisin. 
VAKE-teknologien som er utviklet mellom Longyearbyen sykehus og Akuttmedisinsk avdeling 
er også under utprøving ved sykestuer i Finnmark. Et vesentlig hinder for full utnyttelse av denne 
tjenesten er høye priser på bredbåndstilknytning. 
 
Avvikling av spesialisert bakvakt (UNN, Helse Finnmark)(kun 1.tertial) 
Helse Finnmark etablerte i 2006 et prosjekt som skal organisere og utvikle en enhetlig og robust, 
fremtidsrettet og kostnadseffektiv ortopedisk virksomhet i Kirkenes, i tråd med faglige og 
organisatoriske retningslinjer. Det har vært noen forsinkelser i gjennomføringen men dette er nå i 
siste fase. UNN avviklet spesialisert bakvakt i ortopedi i Narvik fra 1. mai 2007. 
 
Styrking av helsefaglig kompetanse innen tverrfaglig spesialisert behandling (kun 1.tertial) 



Helseforetakene ønsker primært å rekruttere inn adekvat helsefaglig personell ved nyansettelser. 
Helse Finnmark har fått tilført fagstillinger bl.a. for å ivareta vurderinger og kjøper også tjenester 
fra private. Ansettelser kan utsettes eller forsinkes på grunn av den generelle 
rekrutteringssituasjonen eller økonomi.  NLSH påpeker at rekrutteringsutfordringene blir særlig 
synlige i forbindelse med styrking av LAR, bl.a. er det bekymring med hensyn til 
legebemanningen. Kompetansen hos medarbeiderne følges også opp gjennom 
kompetanseutvikling.  

2.2 Tiltak fulgt opp av Helse Nord RHF 
En rekke av de tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet pålegger Helse Nord RHF om å følge 
opp gjennom Oppdragsdokumentet og tilleggsdokumenter, videreføres og følges opp av 
helseforetakene. Tiltakene følges også opp fra Helse Nord RHF.  I det videre gjennomgås status 
for noen av noen tiltak og prosjekter som Helse Nord RHF har fulgt opp spesielt 1.tertial.  
 
"Raskere Tilbake" - tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte 
I HODs tilleggsdokument til oppdragsdokumentet dat. 05.01.07 er Helse Nord RHF pålagt å 
etablere tiltak som skal bidra til at å bringe sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Helse Nord 
RHF har fått 44 mill. fra HOD til prosjektet, samt ca 7,7 mill. til såkalte "gråsonemidler", som 
primært skal brukes til rehabiliteringstjenester. Midlene er overførbare til 2008 og skal sikre at 
tiltakene ikke fører til nedprioritering av pasienter som ikke er sykmeldt. Ordningen følges opp 
slik forutsatt av departementet. Det er etablert henvisningsenheter i alle helseforetakene, 
som skal være drivkraft i helseforetakenes interne oppfølging av prosjektet. UNN har under 
etablering flere tiltak for pasienter med muskel/skjelett- og revmatiske lidelser og for sykmeldte 
med angst/depresjon. Alle foretakene planlegger tiltak rettet mot sykmeldte som er henvist fra 
fastleger. Mange sykmeldte har diffuse eller sammensatte lidelser, for disse pasientene vil Helse 
Nord RHF vektlegge at tiltakene blir tverrfaglige slik at pasienten får en helhetlig vurdering og 
behandling. Kjøp av tjenester fra private helseinstitusjoner vil bli vurdert i løpet av juni 2007.    
 
Tilskudd til videreutvikling av lokalsykehus og samhandling mellom tjenestenivå 
Helse- og omsorgsdepartementet har lyst ut 50 millioner over 737 post 70 til videreutvikling av 
lokalsykehus og samhandling mellom tjenestenivå. Det har kommet over 25 søknader. Helse 
Nord RHF er i ferd med å gå gjennom disse for å utforme søknad fra regionen til HOD innen 
15.juni 2007. 
 
Oppfølging og forbedring styringsdata/datakvalitet  
Det er fortsatt behov for forbedringer både når det gjelder kompletthet, kvalitet og hyppighet i 
rapporteringen på ulike typer styringsdata. Helse Nord RHF har arbeidet mye i samarbeid med 
helseforetakene og NPR for å få på plass nytt rapporteringsformat for overføring av data fra 
pasientsystem til NPR innen somatikk (såkalt XML-format). Når NPR har gjennomført sin siste 
kvalitetssjekk, skal alle helseforetak ha godkjenning på plass for nytt rapporteringsformat for 
somatikk (ventelister og aktivitet). Dette vil forhåpentligvis også medføre en klar forbedring av 
datakvaliteten. Prosessene for å få dette på plass har vært ressurskrevende og tatt lang tid. Innen 
psykisk helse avventer vi at NPR får avklart/godkjent rapporteringsformater og avvikling av 
MBDS fra HOD før nytt rapporteringsformat kan tas i bruk.  
 



Helseforetakene og Helse Nord RHF iht. krav i Oppdragsdokumentet startet prosjekt for 
forbedring av datakvalitet i psykisk helsevern. Det skal bl.a. implementeres nye registrerings- og 
prosessveiledere, som utarbeides av NPR. Prosjektet vil aktualisere problemstillinger knyttet til 
både forståelse av definisjoner, rapporteringsrutiner og ikke minst bruken av de data som samles 
inn. På sikt vil dette bidra til heve kvaliteten på rapporteringen, men også tjenestene som sådan.  
 
Helse Nord RHF har over lengre tid arbeidet med å få på plass et felles, regionalt LIS-system. 
Innføringen av dette vil være ressurskrevende, men på sikt ressursbesparende.  
 
Etablering av prosjekt om pasientforløp/polikliniske kontroller 
Med utgangspunkt i Oppdragsdokumentet til helseforetakene, bl.a. knyttet til å gjennomgå og 
vurdere overføring av polikliniske kontroller til lavere nivå og behovet for å sikre gode 
pasientforløp både internt i hvert sykehus/HF og regionalt, har fagsjefene og praksiskonsulentene 
i regionen blitt enige om å igangsette et prosjekt koordinert regionalt og med aktiviteter både 
regionalt og i hvert helseforetak. Prosjektet vil sannsynligvis gå over flere år, og ha målsettinger 
om forbedringer både på kort og lang sikt. 

2.3 Konklusjon - tiltak som skal følges opp videre 
Gjennomgangen viser at oppfølgingen må sies å være i rute så langt, både når det gjelder de tiltak 
Helse Nord RHF selv skal følge opp, og de som er videreformidlet til helseforetakene. Det må 
fortsatt arbeides med å få på plass rutiner for tilbakeføring av brukernes erfaringer til fagmiljøene 
og avvikling av bakvakt i Kirkenes.  
 
Kvalitetsindikatorer og kvalitet på styringsinformasjon 
Resultatene er fortsatt langt unna målsettingen for flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
Helse Nord RHF vil følge opp noen av de indikatorene som anses som viktigst å forbedre, fordi 
de omfatter viktige pasientgrupper eller gjelder viktige sider ved tjenestene for pasienter og 
personell.  

- Diagnostisk vurdering etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri 
- Frekvens av keisersnitt 
- Oppdatering av ventetider på sykehusvalg.no/ventetidsstatistikk 
- Epikrisetidsindikator, samt ny indikator for polikliniske notater (regionalt) 
- Individuelle planer 

 
I tillegg til å sikre måloppnåelse må det også arbeides for å forbedre datakvaliteten. Dette må 
både skje lokalt og regionalt, og i tillegg følger Helse Nord RHF opp nasjonale initiativ. 
 
Planarbeid innen psykisk helse 
Viktigheten av å utvikle helhetlige tjenester og sørge for en best mulig ressursfordeling 
understrekes både i Oppdragsdokumentet fra HOD og til helseforetakene. Helseforetakene skal 
utarbeide helhetlige planer i eget oppdragsområde. Kravet ble også stilt i 2006, men ikke fullført.  
 
Oppfølging av utsatte pasientgrupper 
Barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet er utsatte grupper som ofte har 
fått for dårlig oppfølging av spesialisthelsetjenestene. Dette beskrives i rundskriv IS-5/2006. Det 



gjennomføres kurs i samarbeid mellom tjenestene innen rus- og psykisk helse, men dette må 
følges opp ytterligere. Det samme gjelder tiltak for bedre oppfølging av gravide rusmisbrukere. 
Helseforetakenes arbeid med å utrede behov og kapasitet for smertepasienter må følges opp, og 
likeledes påpeker Oppdragsdokumentet at helseforetakene må sikre behandlingstilbudet til 
pasienter med ME (kronisk tretthetssyndrom).  
 
Utdanningsfeltet 
Utdanning og rekruttering av kompetent fagpersonell står fortsatt som en hovedutfordring i 
regionen. Det er behov for at Helse Nord RHF intensiverer sin oppfølging av utdanningsfeltet. 
Dette gjelder bl.a. tiltak knyttet til Høgskolesamarbeidet, regionale utdanningsprogrammer samt 
forsøk med psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger.  
 
Læring og mestringssentra (LMS) 
Helseforetakene må etablere rutiner for å sikre pasienterfaringer til fagmiljøene. Helse Nord RHF 
må også arbeide for å sikre og videreutvikle lærings- og mestringssentrene (LMS) i regionen bl.a. 
gjennom å følge opp rapporten fra Sintef Helse, samt etablere tilbud knyttet til rus i LMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1: somatisk aktivitet 
 
 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2 006 2 007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 48 374 47 781 -1,2 %
herav
dagkirurgi 7 978 8 253 3,4 %
elektive dagopphold 10 241 9 826 -4,1 %
innlagte heldøgnsopphold 30 155 29 702 -1,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 144 079 145 390 0,9 %

UNN 2 006 2 007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 22 825 22 560 -1,2 %
herav
dagkirurgi 3 270 3 361 2,8 %
elektive dagopphold 6 230 6 325 1,5 %
innlagte heldøgnsopphold 13 325 12 874 -3,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 68 549 67 749 -1,2 %

Helgeland 2 006 2 007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 7 077 6 863 -3,0 %
herav
dagkirurgi 1 615 1 597 -1,1 %
elektive dagopphold 1 289 1 087 -15,7 %
innlagte heldøgnsopphold 4 173 4 179 0,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 19 320 20 429 5,7 %

NLSH 2 006 2 007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 13 186 13 296 0,8 %
herav
dagkirurgi 2 381 2 444 2,6 %
elektive dagopphold 1 993 1 930 -3,2 %
innlagte heldøgnsopphold 8 812 8 922 1,2 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 38 020 39 309 3,4 %

Helse Finnmark 2 006 2 007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 5 286 5 062 -4,2 %
herav
dagkirurgi 712 851 19,5 %
elektive dagopphold 729 484 -33,6 %
innlagte heldøgnsopphold 3 845 3 727 -3,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 18 190 17 903 -1,6 %  
 



Vedlegg 2: BUP aktivitet 
 
 
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 3 980 4 483 12,6 %
UNN 6 797 8 820 29,8 %
Nordlandssykehuset 7 177 7 029 -2,1 %
Helgelandssykehuset 3 657 3 308 -9,5 %
Sum Helse Nord 21 611 23 640 9,4 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 8 8 0,0 %
UNN 53 40 -24,5 %
Nordlandssykehuset 33 35 %
Helgelandssykehuset 5 4 %
Sum Helse Nord 99 87 -12,1 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 146 93 -36,3 %
UNN 1 379 1 203 -12,8 %
Nordlandssykehuset 1 349 1 109 -17,8 %
Helgelandssykehuset 636 668 5 %
Sum Helse Nord 3 510 3 073 -12,5 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 0 0
UNN 0 0
Hålogalandssykehuset 0 0
Nordlandssykehuset 195 99 %
Helgelandssykehuset 0 0
Sum Helse Nord 195 99 -49,2 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) 
BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 6 358 7 264 14,2 %
UNN 10 700 11 263 5,3 %
Nordlandssykehuset 10 696 10 465 -2,2 %
Helgelandssykehuset 5 744 5 008 -12,8 %
Sum Helse Nord 33 498 34 000 1,5 %
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Vedlegg 2: VOP aktivitet 
 
 
Antall polikliniske konsultasjoner VOP 2 006 2 007 endring fra 2006 avvik fra plan
Helse Finnmark 4 413 4 721 7,0 % 11,6 %
UNN 13 023 13 886 6,6 % #DIV/0!
Nordlandssykehuset 7 545 8 194 8,6 % -29,2 %
Helgelandssykehuset 5 494 5 854 6,6 % 3,1 %
Sum Helse Nord 30 475 32 655 7,2 % 52,0 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
VOP 2 006 2 007 endring fra 2006 avvik fra plan
Helse Finnmark 205 242 18,0 % 2,3 %
UNN 915 967 5, % #DIV/0!
Nordlandssykehuset 530 560 5,7 % 9,6 %
Helgelandssykehuset 71 58 -18,3 % -10,8 %
Sum Helse Nord 1 721 1 827 6,2 % 124,8 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP 2 006 2 007 endring fra 2006 avvik fra plan
Helse Finnmark 4 905 4 415 -10,0 % -22,5 %
UNN 21 290 18 093 -15,0 % #DIV/0!
Nordlandssykehuset 19 660 18 351 -6,7 % -2,8 %
Helgelandssykehuset 1 954 2 029 3,8 % 3,7 %
Sum Helse Nord 47 809 42 888 -10,3 % 61,7 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP 2 006 2 007 endring fra 2006 avvik fra plan
Helse Finnmark 794 615 -22,5 % -30,9 %
UNN 0 0
Nordlandssykehuset 1 549 1 407 -9,2 % -9,8 %
Helgelandssykehuset 158 368 132,9 % -28,7 %
Sum Helse Nord 2 501 2 390 -4,4 % -19,4 %
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Vedlegg 3: RUS aktivitet 
 
 
Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 18 20 11,1 %
UNN 
Nordlandssykehuset 0 0
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 60 89 48,3 %
Finnmarkskollektivet 4 5 25 %
Klinikk Nord 17 15 -11,8 %
Sum Helse Nord 99 129 30,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
RUS 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 1 274 1 045 -18,0 %
UNN 
Nordlandssykehuset 0 0
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 4 525 5 105 12,8 %
Finnmarkskollektivet 886 1 034 16,7 %
Klinikk Nord 1 532 1 320 -13,8 %
Sum Helse Nord 8 217 8 504 3,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner R

,0 

U 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 0 0
UNN 1 075 876 -18,5 %
Nordlandssykehuset 376 522 38, %
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 0 0
Finnmarkskollektivet 0 0
Klinikk Nord 0 0
Sum Helse Nord 1 451 1 398 -3,7 %
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STYRESAK 59-2007  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – KOSTNADER TIL KORTSIKTIGE  
 TILTAK OG UTREDNING AV PERMANENT  
 LØSNING 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å sette rammene for de kortsiktige brannsikringstiltakene ved 
Universitetssykehuset Narvik og orientere styret om hvordan utredningsarbeidet for varig 
sykehustilbud i Narvik planlegges. Vi viser også til styresak 44-2007 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Narvik – status/oppfølging prosjekt sykehushaugen og tilstandsvurdering av 
dagens anlegg, som ble behandlet i styremøte, den 2.mai 2007. 
 
Det skal så snart det er praktisk mulig gjennomføres nødvendige brannsikringstiltak ved 
sykehuset i Narvik slik at bygget brannteknisk er i forsvarlig stand. Dette kommer i tillegg til 
de organisasjons- og vedlikeholdsmessige tiltak som allerede er iverksatt i regi av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Kostnadene for gjennomføring av brannsikringstiltak ved sykehuset i Narvik vil omfatte både 
driftskostnader for vedlikehold/oppgradering av bygningsdeler (dører, vinduer, alarmklokker 
mv.) og investeringskostnader (seksjonsdeling i sykehuset, rømningsveier, fasadearbeider og 
større bygningsarbeider). Kostnadsoverslaget vil være spesifisert på konkrete tiltak for 
nødvendig brannsikring. I bygget er det en rekke forhold som må rettes opp utover konkrete 
brannsikringstiltak. Når arbeidene med brannsikring gjennomføres vil det være 
hensiktsmessig å utføre tilliggende arbeider samtidig.  
 
Prosjektering og gjennomføring av tiltakene foretas av byggeier og byggherre, dvs. HF-ene. 
Kontroll av gjennomføring i henhold til et godkjent program og en godkjent tiltakspakke for 
brannsikringstiltak foretas av RHF-et.  
 
I skrivende stund er ikke tilstandsrapportene for sykehusene i Narvik, Vesterålen, Kirkenes og 
Hammerfest ferdig. Styret vil få en orientering om gjennomgangen i møtet og det vil bli 
ettersendt foreløpige rapporter for de to første gjennomgangene i Narvik og Kirkenes. Full 
gjennomgang av tilstanden ved de fire sykehusene vil bli gjort til styremøtet i august 2007.  
 
Tilsvarende gjennomgang for sykehusene på Helgeland, i Bodø, Lofoten og Harstad vil bli 
lagt frem for styret senere i høst. 
 
Per dato foreligger ikke anbudstilbud og dermed ikke et fullstendig kostnadsbilde for 
nødvendige brannsikringstiltak ved sykehuset i Narvik, men UNN har estimert dette til ca 65 
mill. kr. I tillegg vil nødvendig pålagt opprusting av bygget medføre at totalkostnadene vil 
beløpe seg til ca 132 mill. kr. basert på konsulentutredninger. Det er anslått at rundt 5 mill. kr. 
av dette vil være driftstiltak, mens mesteparten, om lag 127 mill. kr. vil være å betrakte som 
investeringer. Opprustingen vil ta ca 1,5 år, dvs. foregå over to budsjettår, og vil medføre 
redusert drift i denne perioden.  



 
 
Det er under utarbeidelse en fremdriftsplan for gjennomføring av de bygningsmessige 
tiltakene. I forlengelsen av dette arbeidet vil konsekvenser for driften av sykehuset bli klar. 
Det er blant annet forslått etablering av feltsykehus for å opprettholde dagens drift i 
byggeperioden. Styret vil så snart det er klart få seg forelagt en oversikt som viser plan for 
gjennomføring av tiltakene og omfanget av eventuell redusert og endret drift og konsekvensen 
av dette.   
 
Kostnadene til gjennomføring av tiltakene vil fordele seg med 44 mill. kr. (herav vil ca 4 mill. 
kr. være driftstiltak), inneværende år, mens resten, 88 mill. kr. vil påløpe for en stor del i 2008 
og noe i 2009. Detaljplan for dette foreligger ikke ennå. 
 
For 2008 og 2009 blir tiltakene innarbeidet i investeringsplanen som legges frem for styret på 
møtet i august. I 2007 foreslår administrerende direktør at UNN bruker av allerede avsatte 
midler (20 mill. kroner) til driftstiltakene på 4 mill. kr. og at styret øker årets 
investeringsbudsjett med inntil 40 mill. kr. som søkes lånefinansiert.  
 
Arbeidet med å vurdere framtidig løsningsalternativ for sykehusanlegget i Narvik fortsetter i 
samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord Norge HF og Helse Nord RHF. Det er 
utarbeidet et foreløpig kostnadsoverslag for ombygging av hele anlegget i Narvik. Dette er 
nødvendig etter de opplysningene som er fremkommet siste halvår m. h. t. bygningenes 
tilstand. En ombygging vil netto ha en kostnadsramme på i størrelsesorden 590 mill. kr. Dette 
inkluderer gjenbruk av strakstiltakene med 80 mill. kr. og tilleggskostnad for samling av 
psykiatri på Sykehushaugen med anslagsvis 90 mill. kr. Dette skal utredes videre og 
kvalitetssikres og vurderes opp mot kostnader for et eventuelt nybygg. 
 
Kostnader for kortsiktige brannsikringstiltak og andre nødvendige tiltak i Narvik 
En foreløpig oversikt over tiltak som må gjennomføres i Narvik for å kunne drifte anlegget til 
en ombygging eller et nybygg står ferdig innenfor en horisont på 5-6 år, viser et 
kostnadsestimat på ca 132 mill. kr. Av dette er brannsikringstiltak anslått til 65 mill. kr. og 
øvrige tiltak er beregnet til ca 67 mill. kr. Hovedoversikt over tiltakene fremgår av tabell 1. 
Detaljert oversikt med en rekke deltiltak fremlegges ikke her. 
 
Tabell 1. UNN Narvik. Samleoversikt kortsiktige tiltak:  
Brannsikringstiltak 26 000 000
Tiltak miljø/farlig avfall 6 000 000
Prosjektering/administrasjon 3 500 000
Rigg og drift 10 000 000
Sum 45 500 000
Marginer og reserve (ca 15 %) 6 500 000
Sum 52 000 000
Mva (25 %) 13 000 000
Sum strakstiltak brannsikring 65 000 000
 
Bygningsmessige arbeider 17 000 000
VVS 3 000 000
Luftbehandlingsanlegg 5 000 000
Varmeanlegg 1 000 000
Isvanns-,kjøle-kuldeanlegg 1 000 000
Medisinsk gassanlegg 1 000 000
Elkraft 6 000 000
Tele og automatisering 1 000 000
Andre installasjoner 2 000 000
Generelle kostnader 4 000 000
Rigg og drift 7 000 000
Sum 48 000 000



 
 
Marginer/reserve 10 % 5 000 000 
Sum 53 000 000 
Mva (25 %) 13 250 000 
Sum strakstiltak i hht tilsynsrapporter 66 250 000 
Sum brannsikring og andre pålagte tiltak eks. finanskost. 131 250 000 

 
Disse tiltakene må gjennomføres for å kunne drive sykehuset i 5-6 år til. Arbeidet med 
strakstiltakene må begynnes i høst og dette må finansieres innenfor vedtatt 
investeringsbudsjett. UNN har stipulert at om lag en tredel av totalkostnadene på 132 mill. 
kroner, tilsvarende 44 mill. kr. vil påløpe inneværende år, mens resten ca 88 mill. kr. vil 
påløpe neste år. Vi kan imidlertid ikke gi et korrekt anslag før det foreligger en detaljert 
gjennomføringsplan og når anbudsprosessene er gjennomført. Det kan derfor tenkes at UNN 
ikke vil rekke å gjennomføre tiltak for 44 mill. kr. i år. For neste år vil investeringene inngå i 
oppdatert investeringsplan. For inneværende år vil 44 mill. kr. finansieres gjennom 4 mill. kr. 
av tidligere avsetning på 20 mill. kr. I tillegg ber administrerende direktør om å godkjenne 
utvidet investeringsramme med inntil 40 mill. kr. som vil bli lånefinansiert dersom 
fremdriftsplanen skulle tilsi at det blir mulig å gjennomføre så stor andel av tiltakene. 
 
Kostnader ved et ombyggingsprosjekt 
Det er gjort foreløpige beregninger av kostnadene ved å bygge om sykehuset i Narvik. 
Prosjekt Sykehushaugen viste en ombyggingskostnad, herunder samlokalisering av 
psykiatrien i Narvik, på 280 mill. kr. (2006). Dette forutsatte at det ikke ville være nødvendig 
å bygge om mer enn 65 % av sykehuset. Det har i ettertid blitt stilt spørsmål ved realismen i 
prosjektet ved å foreta en ombygging uten å se hele anlegget under ett. Skal hele anlegget sees 
under ett vil kostnadene øke med ca 200 mill. kr. for total renovering av hele anlegget. Dette 
etter at brannsikring og andre pålegg er utført.  
 
Samlet kostnad for å bygge om og totalrenovere sykehuset etter at strakstiltak er gjennomført, 
uten å integrere psykisk helsevern i anleggene på Sykehushaugen vil være 500 mill. kroner, 
mens en ombygging der man også får samlet psykisk helsevern vil ha en byggekostnad på om 
lag 590 mill. kr. Byggekostnadene er stipulert ut fra et areal på 15116 kvm til en kostpris på 
38.000 kr/kvm eksklusiv psykiatri.  
 
Psykiatrienheten krever et nettoareal på ca 1.800 kvm og et bruttoareal på vel 3.000 kvm og 
en pris på 28.000 kr./kvm. 
 
Arbeid med å vurdere eventuelt nybygget sykehus i Narvik 
I tråd med tidligere vedtak er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med idéskisse til 
nybygg i Narvik. Det er utarbeidet eget kortfattet mandat for arbeidsgruppen. Mandatet 
fremgår av vedlegg 1.  
 
Hovedinnholdet i mandatet er at arbeidsgruppen skal arbeide med idéfasen for et eventuelt 
nytt sykehus i Narvik. Gruppen skal ta utgangspunkt i UNN’s samlede fagplaner for 
spesialisthelsetilbud i sitt HF-område og den funksjonsfordeling foretaket ser for seg mellom 
sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Gruppen bes i mandatet å se til andre 
sykehusprosjekter, spesielt arbeidet med nytt sykehus i Vesterålen og den nye driften av 
sykehuset i Lofoten. Områdene føde og kirurgi skal vurderes og fremtidig behov for tilbud 
innenfor geriatri skal kartlegges. 



 
 
Det er oppnevnt en arbeidsgruppe for utredningen. Arbeidsgruppen består av medisinsk (både 
somatikk og psykiatri), teknisk og økonomisk personell og hovedverneombud. Gruppen er 
satt sammen av personell fra Narvik og fra UNN i Tromsø slik at det foretaksovergripende 
perspektiv ivaretas. I tillegg er det engasjert ekstern prosjektledelse og sekretariat. 
Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen for byggeprosjekter i UNN. Styringsgruppen 
er satt sammen av personell fra ledelsen i UNN, hovedverneombud UNN, konserntillitsvalgt i 
Helse Nord, samt fagdirektør og forretningsdirektør i Helse Nord. 
 
Administrerende direktør tar sikte på at styret i Helse Nord vil få seg forelagt forslag til 
vedtak om det er ombygging eller nybygg som skal utredes videre i Narvik i et skisseprosjekt, 
mest sannsynlig på styremøtet i desember.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner en samlet kostnadsramme for strakstiltakene i Narvik på inntil 132 mill. 

kr. og forutsetter at det gjennomføres en anbudsprosess som gjør det mulig å gjennomføre 
tiltakene innenfor kostnadsrammen.  

 
2. Tiltakene forutsettes finansiert fordelt på inneværende år og de to følgende budsjettår. Av 

den totale kostnaden på 44 mill. kr. i 2007 er 40 mill. kr. investering som foreslås 
lånefinansiert, mens 4 mill. kr. belastes tideligere avsetning til ekstraordinært vedlikehold 
i Narvik. 

 
3. Styret godkjenner å øke investeringsbudsjettet med 40 mill. kr. og vil søke Helse- og 

omsorgsdepartementet om tilsvarende økt låneopptak. 
 
4. Styret tar planen for endelig utredning av ombyggingsprosjektet og for utredningen av 

idéfase for eventuelt nytt sykehus i Narvik til etterretning. 
 
5. Styret ber om at forslag til valg av alternativ for fremtidig løsning for sykehuset i Narvik 

med forslag til plan for skisseprosjekt, legges frem for styret innen utgangen av 2007. 
 
 
Bodø, den 11.juni 2007 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
 
1. Mandat for arbeidsgruppen for utredning av idégrunnlag for eventuelt nytt sykehus i 

Narvik 
2. Foreløpig tilstandsrapport for brannsikring i Narvik (ettersendes) 
3. Foreløpig tilstandsrapport for brannsikring i Kirkenes (ettersendes)  
 



Vedlegg 1 
 
Prosjekt utredning av alternativ utbyggingsmodell for UNN Narvik 
 
Mandat for arbeidsgruppen 
Oppdraget består i å utrede en eller flere idéskisser til framtidas lokalsykehus i Narvik, UNN 
Narvik. Sykehuset skal bygges som nybygg på sykehushaugen. Det skal utformes for å dekke 
behovet for lokalsykehustjenester til befolkningen i Narvik-området fra 2012 i et nært og 
dynamisk samarbeid med omgivelsene. 
 
Det er i denne sammenheng viktig å understreke den organisatoriske forankringen av UNN 
Narvik som en del av helheten i UNN. De valg som gjøres for UNN Narvik må sees i 
sammenheng med denne helheten og med framtidsbildet av UNN Narvik som en del av den 
totale virksomheten i UNN. 
 
Det er tidligere gjort et betydelig arbeid med å planlegge Prosjekt Sykehushaugen. Rammene 
for dette arbeidet var lagt i form av en eksisterende bygningsmasse, og planleggingen har vært 
begrenset av dette utgangspunktet. 
Arbeidsgruppen må nå legge til grunn at utgangspunktet nå er endret. Idéskissen som skal 
utarbeides, kan denne gangen utformes uten begrensninger av tidligere bygningsmasse. Det er 
vurderingen av et realistisk behov for tjenester fra UNN Narvik i perioden etter 2012 og av 
drift knyttet til å betjene dette behovet, som skal danne grunnlag for den bygningsmessige 
utformingen.  
 
På grunn av det lange tidsperspektivet og de endringsbehov man vet vil oppstå underveis, må 
planleggingen sikre en størst mulig fleksibilitet i utforming av bygningsmassen. Når et nytt og 
moderne anlegg skal realiseres har man muligheter til å analysere og beskrive fremtidige krav 
til bygget, og planlegge for endringsprosesser som både effektiviserer den daglige driften, og 
gjør bygningen bedre tilpasset de fremtidige behov i befolkningen. 
 
Det vil være hensiktsmessig for arbeidsgruppen å vurdere arbeid som tidligere er gjort for 
planlegging av moderne lokalsykehus – eks. Vesterålen – og gjenbruke ideer som finnes 
tjenelige for UNN Narvik. 
 
Tjenestetilbudet: 
Nybygget skal i hovedsak planlegges for  
• diagnostikk og stabilisering av akuttmedisinske tilstander, før evt. overføring til et mer 

spesialisert sykehus 
• generell indremedisin med hovedvekt på geriatri 
• utredning og behandling og oppfølging av tilstander som krever ”bredde kompetanse” 
• fødetilbud 
• oppfølging og rehabilitering av kronikere  
• psykisk helsevern til barn, unge og voksne 
• gjensidig veiledning og samhandling med kommunehelsetjenesten 
• diagnostisk service (rtg og lab) tilpasset de øvrige oppgaver 
• legge forholdene til rette for forskning 
 
Arbeidsgruppen må på denne bakgrunn vurdere behovet for senger, isolat, operasjonsstuer, 
behandlingsrom, undersøkelsesrom, kontor, etc. i det nye sykehuset. 



 
 
Arbeidsgruppen skal tenke framtidsrettet og inkludere mulige nye arbeidsmåter og løsninger, 
samt beskrive og ta hensyn til hvordan dette vil påvirke bygg, utstyr, bemanning, 
driftsøkonomi og organisering.  
 
Helhetsperspektiv, pasientforløp og samhandling med omgivelsene skal tillegges stor vekt i 
planleggingen. 
 
Til sist må gruppen gi en indikasjon på driftsøkonomiske konsekvenser av nybygget. 
Herunder inngår renter og avskrivning av nybygg, generelle driftskostnader, tekniske 
driftskostnader, riving/evt. avhending av gammelt bygg, osv. Volumet på teknisk/økonomisk 
opprusting av dagens bygninger vil være en direkte konsekvens av når nybygg kan stå ferdig.  
 
Følgende rammer er av styringsgruppa lagt for arbeidet: 
 
Kostnadsramme:  Nkr 590 mill. (2007-verdi) 
Arealramme:   Netto 8 800 kvm, brutto 15 000 kvm 
Tidsfrist:  1. oktober 2007 
 
Arbeidsgruppa leverer sitt forslag til styringsgruppa, som vil bringe saken videre til 
behandling i styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og til slutt styret i Helse Nord 
RHF. 
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