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Møtedato: 23. april 2008 

 
Helse Nord har i mars 2008 et underskudd på 58,7 millioner kroner. Det er avvik fra eiers 
resultatkrav på 15,6 millioner kroner. Akkumulert underskudd de første tre månedene er 142,3 
millioner kroner. Dette er et avvik på 33,2 millioner kroner fra styringsmålet 
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et resultat på 414,8 millioner kroner i henhold til eiers 
krav. Pr. mars er estimatet for 2008 et underskudd på ca. 600 millioner kroner, noe som er et 
avvik på rundt 185 millioner kroner fra eiers styringskrav. Nytt estimat vil foreligge i 
rapporten for 1. tertial i styremøte, den 18. juni 2008.  
 
Regnskapet pr. mars og utviklingen i likviditet og bemanning gir isolert sett grunnlag for en 
mer optimistisk prognose. Samtidig er det kommet frem flere forhold som gir grunnlag for en 
mer pessimistisk prognose: 
 
− Effekten av omstillingstiltakene særlig ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

er forutsatt å gi effekt i 2. halvår. 
− Flere foretak, UNN og Helgelandssykehuset HF har disponert hele sin investeringsramme, 

og vil kunne tvinges til å foreta kostbart vedlikehold på objekter som burde vært skiftet ut. 
− Helgelandssykehuset HF har i sin styresak 24/2008 tatt opp behov for akuttvedlikehold 

ved ett av sine sykehus. 
 
Når det gjelder økonomisk status, gjennomføring av tiltak og strategier for å oppnå eiers krav 
til økonomisk balanse, vises det til behandling av styresak 4-2008 Budsjett 2008 Helse Nord – 
konsolidert.  
 
Heleforetakenes styrebehandlede og vedtatte omstillingstiltak må gjennomføres for at 
foretaksgruppen skal oppnå økonomisk balanse i 2008. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til at estimert resultat for 2008 fremdeles er beheftet med stor grad av 

usikkerhet. Styret mener at det fortsatt er høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet 
og balanse i driften i år. 



 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell 

oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført. 
 
 
Bodø, den 18. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Månedsrapport Helse Nord februar 2008 (sendt til styret i mars) 
 Månedsrapport Helse Nord mars 2008 
 
 



Månedsrapport Helse Nord februar 2008 
1. Sammendrag  
 
Helse Nord har et underskudd i februar på 33 millioner kroner. Dette er 14 millioner kroner 
verre enn budsjettert. 
 
Hittil i år er underskuddet på 83,6 millioner kroner mot et budsjettert underskudd på 66,1 
millioner kroner. 
 
Budsjettet forutsetter at effekten av mange omstillingstiltak skal gi effekt i siste halvdel av 
året. Dette betyr at det i budsjettet er tatt høyde for høyere kostnader i begynnelsen av året. 
Den største usikkerheten for at Helse Nord RHF ikke skal nå de økonomiske mål er knyttet til 
gjennomføring av de planlagte omstillingstiltak og den forventede effekten av dem. 
 
I de to første månedene i 2008 har Helse Nord i gjennomsnitt 221 flere månedsverk enn i 
samme periode i 2007. Korrigert for at Helse Nord har overtatt driften av ambulansetjenesten 
i Finnmark samt prioriterte oppgaver (psykiatri) er det en liten nedgang i bruk av personell. 
Personellbruk og lønnskostnader får stor oppmerksomhet i oppfølgingen av foretakenes 
omstilling fremover. 
 
Sykefraværet i Helse Nord er fremdeles høyt og det er spesielt langtidsfraværet som har økt. 
 
Pr. februar opprettholdes et resultatestimat på rundt -600 millioner kroner. Dette er et avvik på 
185 millioner kroner fra resultatkravet på -414,8 millioner kroner. Etter hvert som 
omstillingstiltakene realiseres vil det gi grunnlag for å bedre dette estimatet. Vi regner med å 
kunne gi første årsprognose etter at resultatene for mars er innarbeidet. 
 
I oppfølgingsmøtene med helseforetakene har Helse Nord lagt hovedvekt på følgende 
punkter: 
 

- Gjennomføring av omstillingen 
- Bemanning og lønnskostnader 
- Usikkerhet og risiko knyttet til estimat og prognoser 

 
 



2. Økonomi 
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 670 239 669 877 362 0 % 1 306 656 1 307 189 -533 0 %
ISF egne pasienter 126 179 129 371 -3 192 -2 % 255 988 256 487 -499 0 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 15 288 14 523 765 5 % 23 176 26 246 -3 070 -12 %
Gjestepasienter 1 708 3 757 -2 050 -55 % 5 262 7 223 -1 960 -27 %
Polikliniske inntekter 11 075 7 143 3 931 55 % 20 762 15 442 5 321 34 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 11 931 8 671 3 261 38 % 18 517 16 311 2 206 14 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 19 001 21 476 -2 475 -12 % 38 092 42 952 -4 859 -11 %
Andre øremerkede tilskudd 18 218 14 027 4 191 30 % 31 602 28 006 3 596 13 %
Andre driftsinntekter 41 915 40 006 1 909 5 % 79 291 83 612 -4 321 -5 %
Sum driftsinntekter 915 554 908 851 6 703 1 % 1 779 348 1 783 468 -4 120 0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 48 603 49 530 -927 -2 % 97 619 99 811 -2 192 -2 %
Kjøp av private helsetjenester 34 171 36 141 -1 971 -5 % 69 436 71 949 -2 513 -3 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 89 452 82 180 7 272 9 % 186 947 179 591 7 356 4 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 11 027 8 116 2 912 36 % 17 057 15 434 1 623 11 %
Lønn til fast ansatte 429 960 419 569 10 391 2 % 857 774 838 487 19 287 2 %
Overtid og ekstrahjelp 30 778 18 176 12 602 69 % 54 219 34 723 19 496 56 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84 559 83 242 1 316 2 % 166 400 166 901 -501 0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -29 620 -21 110 -8 510 40 % -55 648 -41 884 -13 765 33 %
Annen lønn 39 803 45 674 -5 871 -13 % 77 159 86 043 -8 884 -10 %
Avskrivninger 55 936 54 193 1 743 3 % 111 452 108 314 3 138 3 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Andre driftskostnader 152 759 147 310 5 449 4 % 284 662 292 599 -7 937 -3 %
Sum driftskostnader 947 428 923 021 24 407 3 % 1 867 075 1 851 967 15 108 1 %
Driftsresultat -31 874 -14 170 -17 704 125 % -87 728 -68 500 -19 228 28 %
Finansinntekter 3 757 1 356 2 401 177 % 16 525 12 997 3 527 27 %
Finanskostnader 4 846 6 105 -1 260 -21 % 12 409 10 616 1 793 17 %
Finansresultat -1 088 -4 750 3 661 -77 % 4 116 2 381 1 734 73 %
Ordinært resultat -32 962 -18 920 -14 043 74 % -83 612 -66 118 -17 494 26 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
(Års)resultat -32 962 -18 920 -14 043 74 % -83 612 -66 118 -17 494 26 %
Herav økte pensjonskostnader som 
følge av endrede økonomiske 
forutsetninger 34 651 34 111 539 2 % 68 179 68 393 -215 0 %

Resultat jf økonomisk krav fra HOD 1 689 15 192 -13 503 -89 % -15 433 2 275 -17 709 -778 %

Februar Akkumulert per Februar

 
Tabell: Regnskap februar 2008 sammenlignet med budsjett, samt akkumulert regnskap 
og budsjett hittil i år. 



2.1.1 Resultat  
Helse Nord har i februar et underskudd på 32,9 millioner kroner mot et budsjettert underskudd 
på 19 millioner kroner. Dette er et avvik på 13,5 millioner kroner. 
 

 
Resultat 
februar 

Budsjett 
februar Avvik 

Resultat 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år  Avvik 

Helgelandssykehuset -0,5 0,6 -1,1 -8,8 -6,1 -2,8 
Nordlandssykehuset -12,3 -7,6 -4,7 -18,4 -12,9 -5,6 
UNN -15,5 -7,5 -8,0 -45,3 -31,9 -13,4 
Helse Finnmark -7,7 -3,9 -3,7 -16,8 -13,7 -3,1 
Sykehusapotek Nord -0,6 -0,3 -0,3 0,1 -0,3 0,3 
Helse Nord IKT -0,5 -0,6 0,2 -0,1 -1,3 1,2 
Helse Nord RHF 4,2 0,0 4,2 5,8 0,0 5,9 
SUM Helse Nord -32,9 -19,4 -13,5 -83,6 -66,1 -17,5 
Tabell: Resultat pr. helseforetak februar 2008 og hittil i år sammenlignet med budsjett 
 
Driftskostnadene i februar 2008 er 3,7 % høyere enn i samme måned i 2007. Korrigert for 
økte pensjonskostnader viser driftskostnadene en liten nedgang.  
 
UNN har et budsjettavvik på -8 millioner kroner. Inntektene er 11,3 millioner kroner (3 %) 
høyere enn budsjettert, mens driftskostnadene er 20 millioner kroner (5 %) høyere enn 
budsjettert. Kostnadssprekken knyttes hovedsakelig til varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen (25 %) samt overtid og ekstrahjelp (86 %). 
 
Nordlandssykehuset har et avvik på -4,7 millioner kroner. Foretaket har en merinntekt på 2,7 
millioner kroner (1 %). Lønn til fast ansatte har et merforbruk på 6,2 millioner kroner (6 %),  
innleie fra firma har et overforbruk på 1 million kroner (38 %). 
 
Helse Finnmark har et avvik på -3,7 millioner kroner, noe som hovedsaklig skyldes 
merforbruk av faste og variable lønnskostnader. I tillegg er det 1,5 millioner kroner mindre i 
inntekter i februar enn budsjettert. 
 
Helgelandssykehuset har et avvik fra budsjett på -1,1 mill kroner i februar. 
 
Sykehusapotek Nord har et resultat som er 348 000 kroner dårligere enn budsjettert.  Dette 
skriver seg hovedsakelig fra lavere salgsinntekter og høyere lønnskostnader enn budsjettert. 
 
Foretakene har budsjettert med et negativt resultat på 414,8 millioner kroner i henhold til eiers 
krav. Pr. dato er estimatet for 2008 et underskudd på ca. 600 millioner kroner, noe som er et 
avvik på knapt 185 millioner kroner fra eiers krav. Estimatet er uendret fra januar. Det vises 
til drøftinger i styresak 4-2008 – Budsjett 2008 Helse Nord – konsolidert. Her redegjøres det 
for vår strategi for å oppnå eiers styringskrav inklusive en sentral buffer på knapt 130 mill 
kroner. Status og gjennomføring av tiltak og strategier for å oppnå eiers krav til økonomisk 
balanse, er tema i oppfølgingsmøtene med HF ene. 
 

2.2 Videre utvikling og usikkerhet 
I budsjettet er det forutsatt at planlagte tiltak skal ha effekt utover året for å oppnå balanse i 
2008. Dette betyr at det er knyttet betydelig usikkerhet til resultatutviklingen i tiden fremover. 
 
Det vurderes fortsatt slik at det er heftet stor risiko til føring og dokumentasjon av 
poliklinikkinntekter etter omlegging til ISF-systemet. 
 



2.3 Gjennomføring av tiltak  
Det foreligger ikke et grunnlag for å gi en helhetlig vurdering av omstillingstiltakene i 2008 
basert på februar rapporteringen. De fleste tiltakene er forutsatt å gi effekt i andre halvår 2008. 
 
Helse Finnmark har to tiltak som forutsettes iverksatt fra andre halvår. Det er omlegging av 
AMK-sentral (fra 1.mai) og ny finansiering av sykestueplasser (fra 1. august).  De andre 
tiltakene er igangsatt som planlagt. Disse beløper seg til 2,9 millioner kroner i februar og 6 
millioner kroner totalt. Dette er 9 % av de budsjetterte omstillingene. 
 
Ved UNN er det budsjettert med 20 millioner kroner i tiltak pr. februar. Mange av tiltakene 
forventes å ha effekt fra mai. De to første månedene i 2008 er 16,9 millioner kroner av 
omstillingsutfordringen realisert. Dette er 8,2 % av årsestimatet og 6,5 % av den totale 
omstillingsutfordringen i 2008. 
 
Ved Nordlandssykehuset viser regnskapet at tiltakene på avdelingene har hatt effekt, men det 
er ikke gjort analyser på enkelttiltak. 
 
Ved Helgelandssykehuset rapporteres det effekt av tiltak på 6,7 millioner kroner i februar og 
14,2 millioner kroner de to første månedene. Totalt er resultatkravet 26,3 millioner kroner. 

2.4 Driftsinntekter 
Basisrammen er periodisert og ført i henhold til budsjett i alle foretak. Det er et lite avvik på 
365 000 kroner. 
 
I forhold til budsjett viser inntektene et avvik på -6,7 millioner kroner. 
Det er risiko knyttet til omlegging av ISF som følge av endret krav til dokumentasjon og 
rapportering.  
 

2.5 Driftskostnader  

2.5.1.1  
Kjøp av offentlige helsetjenester viser en mindre kostnad på 927 000 i forhold til budsjett.  
 
Også private helsetjenester har et mindreforbruk i februar. Dette er en besparelse på 2 
millioner kroner (5,5 %).  
 
Varekostnader har et merforbruk i februar på 7,2 millioner kroner (8,8 %). Dette er en 
nedgang fra januar og lavere enn februar 2007. 
 
Innleie fra firma er 2,9 millioner kroner (35,9 %) høyere enn budsjett, men det varsles jevnt 
over en reduksjon fra høsten 2007. Det er også en reduksjon fra samme periode i fjor. 
 
I forhold til februar 07 er det en økning i lønnskostnader eksklusive pensjonskostnadene på 
10,7 % i. Pensjonskostnadene har økt som følge av nye beregningsregler fra KLP og inngår 
ikke i resultatkravet. 
 
Overtid og ekstrahjelp viser fremdeles et stort avvik både i forhold til budsjett og i forhold til 
samme måned i fjor. Det er en oppgang hos alle foretakene og i begge månedene i 2008. 
 

Februar 08 Februar 07 Vekst fra 07 Budsjett 08 Budsjettavvik
Lønn til fast ansatte 429 960             386 669             11,2 % 419 569             10 391               
Overtid og ekstrahjelp 30 778               24 723               24,5 % 18 176               12 602               
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -29 620             -24 551             20,6 % -21 110             -8 510               
Annen lønn 39 803               38 702               2,8 % 45 674               -5 871               
Sum lønnskostnader eks. pensjon 470 921           425 543           10,7 % 462 309             8 612                



 
Tabell: Lønnskostnader februar 2008, sammenlignet med februar 2007 og budsjett 
februar 2008 
 
Forklaringer på avvikene på denne posten er 
 

• Høyere sykefravær enn budsjettert  
• Manglende gjennomføring av tiltak på bemanningsreduksjon 
 

 
Avskrivninger er litt høyere enn budsjett, dette gjelder kun Helgelandssykehuset.  
 
Andre driftskostnader viser i februar et merforbruk på 5,4 millioner kroner. Hittil i år er det en 
besparelse på 7,9 millioner kroner.  

2.6 Finansposter  
Finanskostnadene viser en besparelse på 1,26 millioner kroner (20,6 %). Dette har 
sammenheng med at likviditeten er bedre enn budsjettert. Hittil i år er rentekostnadene 1,8 
millioner kroner (17 %) høyere enn budsjettert. 
 
Finansinntektene er i februar 2,4 millioner kroner høyere enn budsjett. Dette har sammenheng 
med høye finansinntekter i Helse Nord RHF. Dette skyldes at Helse Nord RHF hadde 
overskudd i 2007, en bedre likviditet enn forutsatt og effekt av rentebindinger.  



2.7 Likviditet og Investeringer 
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Likviditeten er 129 mill kr bedre enn prognosen, hvorav 47 mill kr skyldes lavere 
investeringer enn forutsatt hittil. Bedre likviditet støtter opp under forventningen om at 
resultatutviklingen er på rett vei. Noe av den bedrede likviditeten kan skyldes 
innkjøringsproblemer i integrasjon av innkjøpssystem og fakturahåndteringssystem. 
Likviditetsutvikling i forhold til prognosen analyseres fortløpende. 
 
Helseforetakene har gjennomført investeringer for 49 mill kr hittil, 8 % av godkjent ramme.  
Helgelandssykehuset har allerede disponert over halvparten av årets ramme per februar.  
 
Tabell: Rammer for investeringer og investerte midler hittil i 2008 
 

Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2007 Ramme 2008 Sum disponibelt invest hittil 08 Forbruk 
Helse Nord RHF 32,5                     57,7                90,2                       1,0                         1 %
Helse Finnmark 17,4                     54,0                71,4                       17,1                       24 %
UNN 3,5                       109,0              112,5                     10,4                       9 %
NLSH (48,2)                    323,8              275,6                     9,3                         3 %
Helgeland (1,0)                      15,0                14,0                       8,1                         58 %
Apotek 1,1                       1,5                  2,6                         0,2                         8 %
HN IKT (0,4)                      18,0                17,6                       3,1                         18 %
SUM 4,9                      579,0            583,9                   49,2                      8 %

Ubrukte rammer ikke korrigert for evt. Gavemidler som er benyttet til investering  

3. Personal 

3.1 Sykefravær 
 
Sykefravær rapporteres en og en halv måned etter den aktuelle måneden. Dette betyr at vi pt 
har oversikt over sykefraværet til og med januar 2008.  
 



For januar 2008 er det totale sykefraværet for Helse Nord 9,3 %. Dette er en økning på 0,4 
prosentpoeng fra januar i 2007.  
 
Sykefravær på over 56 dager har økt fra 4,2 % i januar 2007 til 4,7 % i januar 2008. UNN og 
Helse Finnmark har økning i langtidssykefraværet, Nordlandssykehuset har samme andel som 
i fjor, mens Helgelandssykehuset har en nedgang på 0,5 prosentpoeng til 3,8 % 
 
Korttidssykefraværet har en nedgang på 0,1 prosentpoeng til 4,6 %. Dette skyldes en nedgang 
ved UNN fra 5,1 % til 4,7 %. Helgelandssykehuset har en økning i korttidssykefravær på 0,8 
prosentpoeng til 4,1 %. 
 

Foretak
Fraværs- 
prosent

Fraværs- 
prosent > 
56 dager

Korttids-
sykefravær

Fraværs- 
prosent

Fraværs- 
prosent > 
56 dager

Korttids-
sykefravær

Helgelandssykehuset HF 7,7% 4,3% 3,3% 8,0% 3,8% 4,1%
Nordlandssykehuset HF 8,8% 4,6% 4,3% 9,1% 4,6% 4,5%
Universitetssykehuset HF 9,3% 4,2% 5,1% 9,7% 5,0% 4,7%
Helse Finnmark HF 8,7% 3,9% 4,8% 9,7% 4,7% 4,9%
Sykehusapotek Nord HF 7,7% 3,6% 4,1% 7,2% 2,5% 4,7%
Helse Nord IKT 6,7% 0,9% 5,8% 6,0% 3,5% 2,5%
Helse Nord RHF 0,9% 0,0% 0,9% 2,7% 1,2% 1,5%
SUM Helse Nord 8,9% 4,2% 4,7% 9,3% 4,7% 4,6%

Januar 2007 Januar 2008

 
Tabell: Sykefravær januar 2007 og januar 2008 
 

3.2 Årsverksutvikling 
 
Helse Nord hadde i januar 12 245 månedsverk. Dette er en økning fra januar 2007 på 297. 
Helse Finnmark, Helse Nord IKT og Nordlandssykehuset har den største økningen. 
 

ANTALL MÅNEDSVERK Februar 2007 Februar 2008 Endring
Helse Finnmark 1 248 1 441 192
UNN 6 078 6 075 -3
Nordlandssykehuset 3 177 3 105 -72
Helgelandssykehuset 1 222 1 218 -4
Sykehusapotek Nord 77 81 4
Helse Nord RHF 47 55 8
Helse Nord IKT 123 142 19
Sum Helse Nord 11 972 12 116 144  

Tabell: Antall månedsverk februar 2007 og februar 2008 
 
Sammenlignet med februar i 2007 er bemanningen økt med 144 månedsverk. Det meste av 
dette kan tilskrives overtakelse av ambulansetjenesten i Finnmark og økning i 
psykiatribemanning.  
 
Økningen i Helse Finnmark består i overtakelse av ambulanse, samt økning i psykiatrien.  
 
Dersom vi ser de to første månedene i 2008 samlet, er økningen i snitt 221 månedsverk fra 
samme periode i 2007. 
 
Ambulansetjenesten i Finnmark viser en økning på 142 månedsverk i snitt de to første 
månedene. I tillegg er det en økning på i snitt 21 månedsverk. 
 
UNN har en nedgang på 35 månedsverk, noe som tilskrives endring av registrering av tillegg 
og endring på diverse avdelinger. Denne effekten motvirkes av at UNN har overdratt 



barnehager til Tromsø kommune i løpet av 2007. UNN har omtrent uendret bemanning fra 
februar til februar, men har hittil i år en nedgang. 
 
 
Helse Nord IKT har en økning på 20 månedsverk fra 2007. Dette tilskrives for det meste økt 
prosjektmengde og noe styrking av administrasjon. 
 

ANTALL MÅNEDSVERK 2007 2008 Endring
Helse Finnmark 1 298 1 456 158
UNN 6 036 6 001 -35
Nordlandssykehuset 3 145 3 226 81
Helgelandssykehuset 1 243 1 231 -12
Sykehusapotek Nord 77 80 3
Helse Nord RHF 47 51 5
Helse Nord IKT 115 136 20
Sum Helse Nord 11 960 12 181 221  

Tabell: Antall månedsverk, gjennomsnitt januar og februar 2007 og 2008 

4. Aktivitet  
Aktivitetstallene for januar er noe mangelfullt rapportert fra helseforetakene. 

4.1 Somatikk  

4.1.1 UNN 
 
Ved UNN er antall heldøgnsinnleggelser relativt stabilt med 6312 opphold, og viser en 
mindre negativ endring på 1 %, målt akkumulert mot samme periode i fjor. Antall elektive 
innleggelser dag viser en større nedgang på 808 opphold, som tilsvarer en reduksjon på 25 %. 
Antall dagkirurgiske opphold er på 1967 og viser en økning på 13 %.  
 
Antall liggedager for heldøgnspasienter ved UNN, viser en nedgang på 2219 dager 
sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 6 %. Antall DRG-
poeng er på samme nivå som i fjor, og viser et akkumulert resultat på 8873 poeng. 
Laboratorieanalyser og øvrige undersøkelser viser mindre endringer. For hjerteoperasjoner er 
det en markant nedgang som tilsvarer en halvering av antallet fra i fjor.  
En nedgang i liggedager for heldøgnspasienter og en vridning over på dagkirurgiske opphold 
er også ønsket endring i aktivitet. 

4.1.2 Helse Finnmark 
DRG aktiviteten for Helse Finnmark t.o.m. februar ligger på 1719. Dette er 35 høyere enn 
samme periode i 2007. Helse Finnmark ligger 20 poeng over plantall hittil i år. Det forventes 
at årsestimatet nås.  
 

4.1.3 Nordlandssykehuset 
 
Aktivitet innenfor somatisk virksomhet ved Nordlandssykehuset har fortsatt en økende 
tendens. Antall heldøgnsopphold hittil i år har økt med 58 pasienter, en økning på 1,3 % i 
forhold til aktivitet for tilsvarende periode i 2007. Dagbehandling viser også merkbar økning 
ved alle avdelingene i sykehuset. Her er det en økning på totalt 9,6 %. Dette er i tråd med 
føringer. 
 
For poliklinikk er det registrert betydelig økning innenfor DRG-finansierte konsultasjoner 
som økte med 11 % i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med plantall er 
heldøgnsaktivitet noe lavere enn plan hittil i år. Her er en differanse på 38 opphold. Elektive 



dagopphold ligger ca 25 % over plan, men polikliniske konsultasjoner er noenlunde i samsvar 
med plan. 
 

4.1.4 Helgelandssykehuset 
 
Ved Helgelandssykehuset er det en nedgang i antall DRG-poeng med 80 sammenlignet med 
samme tidspunkt i 2007. Dette gjelder spesielt i Mo i Rana. Mosjøen og Sandnessjøen holder 
omentrent samme aktivitet. Poliklinikk med NAV-refusjon visere økning med 1425 
sammenlignet med samme tidspunkt i 2007. Mo i Rana har nedgang, Sandnessjøen har 
økning og Mosjøen har en kraftig økning ikke minst gjennom nye etablerte tilbud. 
 
Dette er i tråd med føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

4.2 Psykisk helse  

4.2.1 Aktivitetsutviklingen innen BUP  
 
Føringene fra Helse omsorgsdepartementet er at aktiviteten på BUP skal økes. Det er også 
budsjettert med en økning i aktiviteten. 
 
Antall opphold i døgnbehandling ved UNN er økt fra 26 til 38 opphold, som tilsvarer en 
økning på 46 %. Antall liggedøgn er gått ned med 36 %, fra 777 til 497 dager. Antall 
polikliniske konsultasjoner med refusjon, har økt med 19 %, fra 4621 til 5507 konsultasjoner.  
 
Ved Helse Finnmark har antall polikliniske konsultasjoner og antall tiltak en sterk økning sett 
mot samme periode i 2007 og ligger godt over plantall for 2008 
 
Nordlandssykehuset har økt liggedøgn betydelig i forhold til samme periode i 2007. Dette har 
sammenheng med blant annet oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø samt at 3 dagplasser ved 
ungdomsavdeling i Bodø er omgjort til døgnplasser. Dette forklarer også nedgang i 
oppholdsdager i forhold til plan. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har også økt 
betydelig ved alle avdelingene. Vesterålen har forholdsvis stor økning i poliklinisk aktivitet. 
 
Aktivitetstallene for Helgelandssykehuset for februar er ikke klare, men aktiviteten i januar 
hentyder en svak vekst fra samme periode i fjor. Veksten ble holdt tilbake ved en reduksjon i 
Brønnøysund på 60 %. Det er en liten reduksjon i antall liggedøgn. 

4.2.2 Aktivitetsutviklingen innen VOP  
Føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet er at aktiviteten fra VOP skal økes. Helse 
Nord har budsjettert med økning. 
 
Antall heldøgnsopphold ved UNN viser en økning på 4 %, fra 482 til 503 opphold. Antall 
liggedøgn viser en nedgang på hele 42 %. Antall konsultasjoner har gått ned med 600 
konsultasjoner, som tilsvarer en reduksjon på 6 % i perioden. 
 
Ved Helse Finnmark ligger antall liggedøgn og utskrevne pasienter i februar høyere enn 
samme periode i fjor. Antall polikliniske behandlinger har en sterk økning fra 2007 og ligger 
godt over plantall for 2008.   
 
Ved Nordlandssykehuset er antall utskrivinger i februar over plan. Det samme gjelder 
liggedøgn. Antall dagbehandlinger ligger under plan og på omtrent samme nivå som i februar 
i fjor. Både januar og februar indikerer en vekst i VOP i Nordlandssykehuset. 
 



Tallene for Helgelandssykehuset for februar er ikke klart ennå, men januar viser en generell 
vekst i voksenpsykiatri. Det er vekst innen utskrivninger, liggedøgn og dagbehandlinger.  

4.3 Rusomsorg  
Rusomsorgen er et prioritert områder for Helse Nord og det er planlagt økt aktivitet innen 
feltet. Økningen blant foretakene er derfor i henhold til føringer. 
 
Antall utskrivelser fra heldøgnsbehandling ved UNN har økt med 19 %, fra 57 til 68 opphold. 
Liggetiden for slike opphold er redusert med 1329 døgn, som tilsvarer en nedgang på 33 %. 
Polikliniske konsultasjoner har økt med hele 310 %, fra 488 til 2000 konsultasjoner i 
perioden. 
 
Ved Helse Finnmark ligger aktiviteten antall liggedøgn og utskrevne pasienter over planen og 
tilsvarende periode i 2007. 
 
Ved Nordlandssykehuset har polikliniske konsultasjoner innenfor rusbehandlingen økt med 
22,3 %  hittil i 2008 sett i forhold til samme periode i fjor, men den ligger fortsatt under plan. 
 
 



Månedsrapport Helse Nord mars 2008 
1.  Sammendrag  
 
Helse Nord har et underskudd i mars på 58,7 millioner kroner. Dette er 15,7 millioner kroner 
dårligere enn budsjettert. 
 
Hittil i år er underskuddet på 142,3 millioner kroner mot et budsjettert underskudd på 109,1 
millioner kroner. Dette gir et avvik hittil i år på 33,2 millioner kroner. 
 
Budsjettet forutsetter at effekten av mange omstillingstiltak skal gi effekt i siste halvdel av 
året. Dette betyr at det i budsjettet er tatt høyde for høyere kostnader i begynnelsen av året. 
Den største usikkerheten for at Helse Nord ikke skal nå de økonomiske mål er knyttet til 
gjennomføring av de planlagte omstillingstiltak og den forventede effekten av dem. 
 
I de første tre månedene i 2008 har Helse Nord i gjennomsnitt 168 flere månedsverk enn i 
samme periode i 2007. Korrigert for at Helse Nord har overtatt driften av ambulansetjenesten 
i Finnmark, prioriterte oppgaver (psykiatri) og avhending av barnehager er det en liten økning 
i bruk av personell. Personellbruk og lønnskostnader får stor oppmerksomhet i oppfølgingen 
av foretakenes omstilling fremover. 
 
Sykefraværet i Helse Nord er fremdeles høyt og det er spesielt langtidsfraværet som har økt. 
 
Pr. mars opprettholdes et resultatestimat på rundt -600 millioner kroner. Dette er et avvik på 
185 millioner kroner fra resultatkravet på -414,8 millioner kroner. Etter hvert som 
omstillingstiltakene realiseres vil det gi grunnlag for å bedre dette estimatet. Vi regner med å 
kunne gi første årsprognose etter at resultatene for april er innarbeidet. 
 
I oppfølgingsmøtene med helseforetakene har Helse Nord lagt hovedvekt på følgende 
punkter: 
 

- Gjennomføring av omstillingen 
- Bemanning og lønnskostnader 
- Oppfølging av risiko og usikkerhet 

 
 



2. Økonomi 
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 655 904 656 311 -407 0 % 1 962 560 1 963 500 -940 0 %
ISF egne pasienter 126 000 117 940 8 061 7 % 381 989 374 427 7 562 2 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 556 9 980 -2 424 -24 % 30 731 36 226 -5 494 -15 %
Gjestepasienter 2 513 3 300 -787 -24 % 7 775 10 523 -2 747 -26 %
Polikliniske inntekter 8 381 9 828 -1 447 -15 % 29 143 25 269 3 873 15 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 7 954 8 344 -389 -5 % 26 472 24 655 1 817 7 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 21 754 19 953 1 801 9 % 59 847 62 905 -3 058 -5 %
Andre øremerkede tilskudd 17 327 12 567 4 760 38 % 48 929 40 573 8 357 21 %
Andre driftsinntekter 40 984 46 803 -5 819 -12 % 120 276 130 415 -10 140 -8 %
Sum driftsinntekter 888 374 885 025 3 349 0 % 2 667 722 2 668 493 -771 0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 48 418 50 092 -1 674 -3 % 146 038 149 903 -3 866 -3 %
Kjøp av private helsetjenester 44 910 36 154 8 756 24 % 114 346 108 103 6 243 6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 97 966 92 491 5 475 6 % 284 913 272 082 12 831 5 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 9 830 9 674 156 2 % 26 887 25 108 1 779 7 %
Lønn til fast ansatte 429 256 407 170 22 086 5 % 1 287 030 1 245 657 41 373 3 %
Overtid og ekstrahjelp 28 916 19 145 9 771 51 % 83 134 53 868 29 267 54 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 89 131 86 753 2 377 3 % 255 530 253 654 1 876 1 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -31 234 -20 627 -10 607 51 % -86 883 -62 511 -24 372 39 %
Annen lønn 40 862 42 109 -1 246 -3 % 118 021 128 151 -10 130 -8 %
Avskrivninger 51 354 53 297 -1 943 -4 % 162 805 161 611 1 194 1 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Andre driftskostnader 134 667 148 406 -13 740 -9 % 419 328 441 005 -21 677 -5 %
Sum driftskostnader 944 074 924 665 19 409 2 % 2 811 150 2 776 632 34 518 1 %
Driftsresultat -55 701 -39 640 -16 060 41 % -143 428 -108 140 -35 289 33 %
Finansinntekter 4 037 1 695 2 342 138 % 20 562 14 693 5 869 40 %
Finanskostnader 7 055 5 047 2 007 40 % 19 464 15 663 3 800 24 %
Finansresultat -3 017 -3 352 335 -10 % 1 099 -971 2 069 -213 %
Ordinært resultat -58 718 -42 992 -15 726 37 % -142 330 -109 110 -33 219 30 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
(Års)resultat -58 718 -42 992 -15 726 37 % -142 330 -109 110 -33 219 30 %
Herav økte pensjonskostnader som 
følge av endrede økonomiske 
forutsetninger 36 451 35 479 972 3 % 104 630 103 735 894 1 %

Resultat jf økonomisk krav fra HOD -22 267 -7 513 -14 753 196 % -37 700 -5 375 -32 325 601 %

Mars Akkumulert per Mars

 
Tabell: Regnskap mars 2008 sammenlignet med budsjett, samt akkumulert regnskap og 
budsjett hittil i år. 



2.1.1 Resultat  
Helse Nord har i mars et underskudd på 58,7 millioner kroner mot et budsjettert underskudd 
på 43,1 millioner kroner. Dette er et avvik på 15,6 millioner kroner. 
 

  
Resultat 
mars 

Budsjett 
mars Avvik 

Resultat 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år  Avvik 

Helgelandssykehuset -5,3 -8,6 3,3 -14,2 -14,7 0,5
Nordlandssykehuset -21,6 -7 -14,6 -40,1 -19,8 -20,3
UNN -28,4 -23,6 -4,8 -73,8 -55,5 -18,3
Helse Finnmark -4,1 -3,9 -0,2 -20,9 -17,6 -3,3
Sykehusapotek Nord -1,4 0,3 -1,7 -1,4 0,1 -1,5
Helse Nord IKT -0,2 -0,6 0,5 -0,3 -1,9 1,6
Helse Nord RHF 2,4 0,3 2,1 8,2 -0,3 8,5

SUM Helse Nord -58,7 -43,1 -15,6 -142,3 -109,1 -33,2
 
Tabell: Resultat i millioner kr. pr. helseforetak mars 2008 og hittil i år sammenlignet 
med budsjett 
 
Driftskostnadene i mars 2008 er 5,4 % høyere enn i samme måned i 2007. Også korrigert for 
økte pensjonskostnader er det en økning på rundt 2 %. Hittil i år er kostnadsøkningen 7,9 % 
hvorav litt over halvparten kommer av økte pensjonskostnader.  
 
UNN har i mars et budsjettavvik på -4,8 millioner kroner. Inntektene er 560 000 kroner lavere 
enn budsjettert, mens driftskostnadene er 3,1 millioner kroner (0,8 %) høyere enn budsjettert. 
De største avvikene er på lønnskostnader og kjøp av offentlige og private helsetjenester. Det 
er en besparelse på varekostnader.  
 
Nordlandssykehuset har et avvik på -14,6 millioner kroner i mars og 20,3 millioner kroner 
hittil i år. Foretaket har en merinntekt på 2,4 millioner kroner (1,1 %), mens kostnadene er 
16,8 millioner kroner (7,6 %) høyere enn budsjett. De kostnadspostene med størst overforbruk 
i mars er lønn til fast ansatte og varekostnader. 
 
Helse Finnmark har et negativt avvik på -190 000 kroner i mars. De største merkostnadene er 
på varekostnader og overtid og ekstrahjelp. Hittil i år har foretaket et resultatavvik på -3,3 
millioner kroner. 
 
Helgelandssykehuset har resultat som er 3,3 millioner kroner bedre enn budsjett i mars. 
Helgeland har et merforbruk på varekostnader og kjøp av private helsetjenester, med en 
innsparing på driftskostnader.  
 
Sykehusapotek Nord har et resultat som er 1,7 millioner kroner dårligere enn budsjett.  Dette 
skriver seg hovedsakelig fra lavere salgsinntekter som er lavere på grunn av påsken. Dette er 
ventet å jevne seg ut over tid. 
 
Helse Nord IKT har et resultat som er 485 000 kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes at 
inntektene er noe høyere enn budsjett. Dette kommer av bedrede faktureringsrutiner, og vil 
derfor jevne seg ut utover. 
 
Foretakene har budsjettert med et negativt resultat på 414,8 millioner kroner i henhold til eiers 
krav. Pr. dato er estimatet for 2008 et underskudd på ca. 600 millioner kroner, noe som er et 
avvik på knapt 185 millioner kroner fra eiers krav. Estimatet er uendret fra januar og februar. 
Dette estimatet vil bli tatt opp til vurdering etter aprilregnskapet er ferdig. Det vises til 
drøftinger i styresak 4-2008 – Budsjett 2008 Helse Nord – konsolidert. Her redegjøres det for 
vår strategi for å oppnå eiers styringskrav inklusive en sentral buffer på knapt 130 mill kroner. 



Status og gjennomføring av tiltak og strategier for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse, 
er tema i oppfølgingsmøtene med HF ene. 
 

2.2 Videre utvikling og usikkerhet 
I budsjettet er det forutsatt at planlagte tiltak skal ha effekt utover året for å oppnå balanse i 
2008. Dette betyr at det er knyttet betydelig usikkerhet til resultatutviklingen i tiden fremover.  
 
Det vurderes fortsatt slik at det er heftet stor risiko til føring og dokumentasjon av 
poliklinikkinntekter etter omlegging til ISF-systemet. 
 

2.3 Gjennomføring av tiltak  
 

Planlagt 
effekt 

tiltaksplan 
2008

Sannsynlig 
måloppnåelse i 

1000 kr

Sannsynlig 
måloppåelse i 

%
64 803 51 953 80 %

260 100 155 500 60 %
170 512 120 000 70 %

21 700 20 060 92 %
517 115 347 513         67 %

Helgelandssykehuset
SUM Helse Nord

Helseforetak
Helse Finnmark
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nordlandssykehuset

 
 
Foreløpig anslås at rundt 67 % av tiltakene vil bli realisert. Dette inkluderer ny tiltakspakke 
vedtatt av styret i Nordlandssykehuset 14. april. Dette utgjør en foreløpig sannsynlig 
måloppnåelse på rundt 348 millioner kroner i 2008. 
  
Hovedsakelig har UNN periodisert store deler av tiltakene andre halvår, mens øvrige har 
periodisert besparelsene mer jevnt utover de 12 månedene. Samlet har tiltakenes 
gjennomføringsgrad større økonomisk konsekvens for foretaksgruppen andre halvår enn 
første halvår. 
  
Helse Finnmark har tre tiltak som anses for å ha høy gjennomføringsrisiko. Disse samler seg 
til totalt 23,8 millioner kroner og utgjør rundt 37 % av budsjetterte innsparinger i 2008. Felles 
for disse tiltakene er at de er knyttet til redusert bruk av overtid/ekstrahjelp, redusert 
sykefravær, samt stabilisering og rekruttering av bemanning. Helse Finnmark har to store 
tiltak som forutsettes iverksatt fra andre halvår. Det er omlegging av AMK-sentral (fra 1.mai) 
og ny finansiering av sykestueplasser (fra 1. august).   
  
Universitetssykehuset har fremdeles tiltak for litt over 100 millioner kroner som ikke er 
tilstrekkelig konkretisert. Disse er knyttet til salgsgevinst boliger og ny organisering. Ved 
UNN er det budsjettert med 24,4 millioner kroner i tiltak pr. mars. Av dette er 23,4 millioner 
kroner realisert. Det er likevel viktig å merke seg at mange av tiltakene forventes å ha effekt 
fra mai. Dette gjelder blant annet nedbemanning. Hittil i år er 9 prosent av de budsjetterte 
tiltakene realisert. 
  
Nordlandssykehuset vedtok i styremøte 14. april 2008 nye tiltaksplaner som sammen med 
tidligere vedtatte planer er ventet å ha effekt på 120 millioner kroner i 2008. Alle tiltakene er 
ikke fullt utredet og det er dermed knyttet større risiko til gjennomføringen. Samlet gjør dette 
at rundt 70 % av tiltakene er ventet å gi effekt. Hittil er det målt effekt på rundt 16 millioner 
kroner. Dette er 9,4 % av total tiltaksplan. 
  
Av tiltakene besluttet gjennomført ved Helgelandssykehuset er det heftet høy risiko til tre 
millioner kroner. Dette utgjør 14 % av de vedtatte tiltakene. Hittil i år er det oppgitt effekt på 
5,4 millioner kroner, noe som utgjør 25 % av vedtatte tiltak. 



  

2.4 Driftsinntekter 
Basisrammen er periodisert og ført i henhold til budsjett i alle foretak. Det er et lite avvik på 
407 000 kroner. 
 
ISF egne pasienter viser merinntekt i forhold til budsjett, mens ISF poliklinikk, 
gjestepasienter og andre polikliniske inntekter viser mindre inntekter enn planlagt. 
Øremerkede tilskudd viser en merinntekt. 
 
Det er risiko knyttet til omlegging av ISF som følge av endret krav til dokumentasjon og 
rapportering.  
 
Totalt er merinntekten i mars på 3,3 millioner kroner. 

2.5 Driftskostnader  
Kjøp av offentlige helsetjenester viser en mindrekostnad på 1,6 millioner kroner i forhold til 
budsjett.  
 
Kjøp av private helsetjenester er 8,7 millioner kroner (24 %) over budsjett i mars, og 6,2 
millioner kroner (6 %) over budsjett hittil i år. Det er en økning i kjøp av helsetjenester fra 
private fra samme periode i fjor. Mye av dette er knyttet til Rus og psykiatri. 
 
Varekostnader har et overforbruk i mars på 5,4 millioner kroner (8,8 %). UNN har en 
besparelse i mars, mens de andre foretakene har høyere varekostnader enn budsjettert 
 
I mars er innleie av helsepersonell fra firma omtrent som budsjettert. UNN har innsparinger i 
forhold til budsjett, mens Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har en økning. Det er 
jevnt over en reduksjon fra høsten 2007. Det er også en reduksjon fra samme periode i fjor. 
 
I forhold til mars 07 er det en økning i lønnskostnader eksklusive pensjonskostnadene på 7,4 
%. Pensjonskostnadene har økt som følge av nye beregningsregler fra KLP og inngår ikke i 
resultatkravet. 
 
Høyere sykefravær enn budsjettert og ikke gjennomførte bemanningstiltak er to av grunnene 
til avvikene i lønnskostnader. 
 
Overtid og ekstrahjelp viser fremdeles et stort avvik både i forhold til budsjett. Alle 
helseforetakene har overforbruk på denne posten i mars. 
 

Februar 2008 Mars 2008 Vekst 07-08 Budsjett mars 
2008

Budsjettavvik

Lønn til fast ansatte 429 960 429 256 8,5 % 407 583 21 673
Overtid og ekstrahjelp 30 778 28 916 1,9 % 19 189 9 727
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -29 620 -31 234 12,6 % -20 627 -10 607
Annen lønn 39 803 40 873 3,8 % 42 131 -1 257
SUM lønnskostnader (eks. pensjon) 470 922 467 810 7,4 % 448 275 19 535  
Tabell: Lønnskostnader mars 2008, sammenlignet med mars 2007 og budsjett mars 
2008. Tall i tusen kroner 
 
Veksten i lønnskostnader pr. månedsverk fra samme måned i fjor er noe høyere i mars enn i 
februar. Det samme gjelder hittil i år målt mot hittil i fjor.  Dette skyldes blant annet at 
Helgelandssykehuset og Helse Finnmark har stor vekst i forhold til bemanning. 
 
 



  
Mars 2008 Vekst fra 

mars 2007
Januar - Mars 

2008
Vekst fra 

januar - mars 
Månedsverk 12 287 0,5 % 36 649 1,4 %
Lønnskostnader pr. månedsverk (eks pensjon) 38,1 6,9 % 38,2 6,1 %  
Tabell: Lønnskostnader pr. månedsvekst 
 
Avskrivninger er litt lavere enn budsjett. Dette er gjennomgående for foretakene med unntak 
av Nordlandssykehuset som har et lite avvik.  
 
Andre driftskostnader viser i mars et mindreforbruk på 13,7 millioner kroner. Hittil i år er det 
en besparelse på 21,7 millioner kroner på denne. I dette ligger det besparelser på kjøp av 
eksterne tjenester, pasienttransport og utstyr. Nordlandssykehuset har et merforbruk på posten 
i forbindelse med brannsikring, samt noen utbedringer på sykehuset i Stokmarknes. Disse 
kostnadene vil svinge over tid og jevne seg noe ut. 

2.6 Finansposter 
Finanskostnadene i mars er 2 millioner høyere enn budsjettert. Dette skyldes at resultatene er 
dårligere enn budsjettert og sannsynligvis et etterslep fra februar. Hittil i år er kostnadene 3,8 
millioner høyere enn budsjettert. 
 
Finansinntektene er i mars 2,3 millioner kroner høyere enn budsjett. Dette har i stor grad 
sammenheng med høye finansinntekter i Helse Nord RHF. Dette skyldes at Helse Nord RHF 
hadde overskudd i 2007, en bedre likviditet enn forutsatt og effekt av rentebindinger.  

2.7 Likviditet og Investeringer 
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Likviditeten var ved utgangen av mars 99 mill kr bedre enn prognosen, hvorav om lag 60 mill 
kr skyldes lavere investeringer enn forutsatt hittil. Øvrig avvik antas å være tilfeldige avvik 
mellom faktiske og prognostiserte inn- og utbetalinger.  
 
Helseforetakene har gjennomført investeringer for 83,4 mill kr hittil, 14 % av godkjent 
ramme. Investeringsnivå og rammer ved Helgelandssykehuset følges opp mot foretaket.  
 



Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2007 Ramme 2008 Sum disponibelt invest hittil 08 Forbruk 
Helse Nord RHF 32,5 57,7 90,2 1,0 1 %
Helse Finnmark 16,2 54,0 70,2 19,9 28 %
UNN 3,7 109,0 112,7 13,1 12 %
NLSH -37,1 323,8 286,7 32,3 11 %
Helgeland -1,0 15,0 14,0 11,4 82 %
Apotek 1,1 1,5 2,6 0,3 11 %
HN IKT -0,2 18,0 17,8 5,4 30 %
SUM 15,2 579,0 594,2 83,4 14 %  
Tabell: Oversikt over investeringsrammer og hvor mye som er brukt hittil i år 



3. Personal 

3.1 Sykefravær 
 
Sykefravær rapporteres en og en halv måned etter den aktuelle måneden. Dette betyr at vi pt 
har oversikt over sykefraværet til og med februar 2008.  
 
For februar 2008 er det totale sykefraværet for Helse Nord 9,8 %. Dette er en reduksjon på 0,1 
prosentpoeng fra februar 2007. Dette skyldes i stor grad en nedgang ved Nordlandssykehuset 
på 0,9 prosentpoeng. I tillegg har UNN en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Utviklingen blir til 
en viss grad motvirket av en økning ved Helse Finnmark på 1,2 prosentpoeng. 
 
Sykefravær på over 56 dager har økt fra 4,4 % i februar 2007 til 4,7 % i februar 2008. Kun 
Helgelandssykehuset og Sykehusapoteket har nedgang i langtidssykefraværet, mens de 
resterende har økning. Helse Finnmark har en forholdsvis stor økning på langtidssykefraværet 
med en økning med 1,5 prosentpoeng. 
 
Korttidssykefraværet har en reduksjon på 0,4 prosentpoeng til 5,1 % fra februar 2007. Dette 
skyldes blant annet at Nordlandssykehuset har en nedgang på 1,2 prosentpoeng. Dette gjør at 
Nordlandssykehuset har det laveste korttidssykefraværet blant helseforetakene.  
 

Foretak
Fraværs- 
prosent

Fraværs- 
prosent > 
56 dager

Korttids-
sykefravær

Fraværs- 
prosent

Fraværs- 
prosent > 
56 dager

Korttids-
sykefravær

Totalt 
sykefravær

Langtid >56 
dager

Korttids-
sykefravær

Helgelandssykehuset HF 9,6% 4,6% 5,0% 9,6% 4,5% 5,1% 0,0% -0,1% 0,1%
Nordlandssykehuset HF 10,5% 4,6% 5,9% 9,6% 4,9% 4,7% -0,9% 0,3% -1,2%
Universitetssykehuset HF 10,0% 4,5% 5,4% 9,9% 4,8% 5,1% -0,1% 0,3% -0,3%
Helse Finnmark HF 9,5% 3,4% 6,2% 10,7% 4,9% 5,8% 1,2% 1,5% -0,4%
Sykehusapotek Nord HF 10,6% 3,6% 7,0% 9,3% 2,2% 7,1% -1,3% -1,4% 0,1%
Helse Nord IKT 5,2% 1,3% 3,9% 4,7% 1,8% 2,9% -0,5% 0,5% -1,0%
Helse Nord RHF 0,7% 0,0% 0,7% 4,1% 0,7% 3,4% 3,4% 0,7% 2,7%
SUM Helse Nord 9,9% 4,4% 5,5% 9,8% 4,7% 5,1% -0,1% 0,3% -0,4%

Februar 2007 Februar 2008 Endring

 
Tabell: Sykefravær februar 2007 og februar 2008 
 

3.2 Årsverksutvikling 
 
Helse Nord hadde i mars 12 288 månedsverk. Dette er en økning fra mars 2007 på 62. Helse 
Finnmark, Helse Nord IKT og Nordlandssykehuset har den største økningen, mens UNN viser 
en sterk nedgang. 
 

MARS Mars 2007 Mars 2008 Differanse
Helse Finnmark 1 348 1 526 178
UNN 6 192 6 016 -176
Nordlandssykehuset 3 172 3 203 30
Helgelandssykehuset 1 269 1 268 0
Sykehusapotek Nord 77 82 5
Helse Nord RHF 47 53 6
Helse Nord IKT 121 139 18
Sum Helse Nord 12 226 12 288 62  

Tabell: Antall månedsverk mars 2007 og mars 2008 
 
Sammenlignet med mars i 2007 er bemanningen økt med 62 månedsverk. Korrigert for 
avhending av barnehager i 2007, og tilføring av ambualanse og økning i prioriterte oppgaver 
(psykiatri) er dette en liten nedgang. 
 



Økningen i Helse Finnmark består i overtakelse av ambulanse, samt økning i psykiatrien.  
 
Dersom vi ser de tre første månedene i 2008 samlet, er økningen i snitt 168 månedsverk fra 
samme periode i 2007. Dette innebærer en liten økning korrigert for ambulanse, prioriterte 
oppgaver (psykiatri) og avhending av barnehager. 
 
Ambulansetjenesten i Finnmark viser en økning på 137 månedsverk i snitt de tre første 
månedene. I tillegg er det en økning på i snitt 23 månedsverk. Disse er knyttet til psykiatri. 
 
UNN har en nedgang på 176 månedsverk i forhold til i mars i fjor. Det er en reduksjon i faste 
stillinger på rundt 120. Av disse kan 64 knyttes til barnehager som ble overført til Tromsø 
kommune i fjor. Hittil i år er nedgangen på 82 månedsverk fra samme periode i fjor. I dette 
ligger det også en økning på grunn av endret registreringspraksis. Trenden ved UNN viser en 
utflating og reduksjon. 
 
Helse Nord IKT har en økning på 18 månedsverk fra 2007. Dette tilskrives for det meste økt 
prosjektmengde og noe styrking av administrasjon. 
 

Gjennomsnittlige 
månedsverk

Jan - mars 
07

Jan - mars 
08 Differanse

Helse Finnmark 1 314 1 479 165
UNN 6 088 6 006 -82
Nordlandssykehuset 3 154 3 218 64
Helgelandssykehuset 1 252 1 244 -8
Sykehusapotek Nord 77 80 4
Helse Nord RHF 47 52 5
Helse Nord IKT 117 137 20
Sum Helse Nord 12 049 12 216 168  

Tabell: Antall månedsverk, gjennomsnitt januar og mars 2007 og 2008 
 

3.2.1 Usikkerhet og kvalitetssikring av bemanningstall 
Det er i den siste perioden foretatt undersøkelser for å undersøke kvaliteten på 
bemanningstallene. Veksten i antall månedsverk har vært forholdsvis lav. Dette gjelder 
spesielt UNN som viser en ganske god nedgang i bemanning.  
 
Denne testen er gjort ved å sammenligne gjennomsnittlige lønnskostnader pr. månedsverk de 
siste tre månedene mot samme periode året før. Økningen i lønnskostnader pr. månedsverk 
har i det siste året vært såpass lave at det er grunn til å tro at kvaliteten på bemanningsdataene 
er god. 
 
Kvaliteten på data vil bli fulgt opp kontinuerlig. 

4. Aktivitet  
Siden påsken var i mars i år og i april i fjor er sammenligningsgrunnlaget med fjoråret noe 
svakt. Når rapporten for 1. Tertial foreligger vil tallene gi en bedre indikasjon på 
aktivitetsutviklingen. 

4.1 Somatikk  

4.1.1 UNN 
 
Antall heldøgnsinnleggelser viser en nedgang på 9 % forhold til samme periode i fjor. Antall 
elektive innleggelser dag viser en større nedgang som tilsvarer en reduksjon på 33 %. Antall 



dagkirurgiske opphold viser en økning på 2 %. Aktiviteten har hatt en negativ utvikling siste 
mnd, og dette skyldes i all hovedsak påsken som gir færre produksjonsdager.  
 
Antall DRG-poeng (alle pasienter behandlet ved HF) er gått ned med 1173, som tilsvarer en 
negativ endring på 8 % som følge av påsken. 
 
Laboratorieanalyser og øvrige undersøkelser viser mindre endringer. Antall hjerteoperasjoner 
viser også en nedgang.  

4.1.2 Helse Finnmark 
DRG-aktiviteten for Helse Finnmark t.o.m. mars 2008 viser en økning på 82 poeng. Dette er 
under plantall hittil i år grunnet påsken. Det forventes at årsestimatet på DRG aktivitet og de 
andre aktivitetene nåes. 
 
Antall avdelingsopphold i somatikk ligger under tilsvarende periode for 2007. Sammenlignet 
mot plantall ligger Helse Finnmark under. Når det gjelder konsultasjoner ligger nivået lavere 
enn tilsvarende periode for 2007. Avviket mot plantall er 183 lavere enn forventet. 

4.1.3 Nordlandssykehuset 
Aktivitet innenfor somatisk virksomhet målt som heldøgnsopphold er redusert betydelig i 
løpet av mars måned på grunn av påsken. Antall heldøgnsopphold hittil i år er redusert med 
6,1 % i forhold til aktivitet for tilsvarende periode i 2007.  
 
Dagbehandlingsaktivitet samlet viser en økning på 5,6 %,  
 
For poliklinikk er det registrert økning innenfor DRG-finansierte konsultasjoner med 5,2 % i 
forhold til samme periode i fjor.  
 
Sammenlignet med plantall hittil i år er heldøgnsaktivitet noe lavere. Elektive dagopphold 
ligger ca 25 % over plan, men polikliniske konsultasjoner er ligger ca 3 % under plan. 

4.2 Psykisk helse  

4.2.1 Aktivitetsutviklingen innen BUP  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 18 444 20 339 16 795 10,3 % 21,1 %
Antall utskrevne pasienter 78 76 67 -2,6 % 13,4 %
Antall liggedøgn 2 546 2 723 3 244 7,0 % -16,1 %
Antall oppholdsdager 54 77 174 42,6 % -55,7 %  
Tabell: Aktivitet Barne- og ungdomspsykiatri hittil i år i Helse Nord. 
 
Antall utskrivelser fra døgnbehandling ved UNN er økt betydelig økning. Antall liggedøgn er 
gått ned med noe som skyldes at barnepsykiatrisk avdeling ble lagt ned i juni 2007. Antall 
polikliniske konsultasjoner med refusjon har økt med 33 %.  
 
Ved Helse Finnmark ligger polikliniske konsultasjoner hittil i år 465 over plantall. 
Polikliniske konsultasjoner ligger også over tilsvarende periode for 2007. 
 
Nordlandssykehuset har økt liggedøgn betydelig i forhold til samme periode i 2007. Dette har 
sammenheng med blant annet oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø og omlegging av 
døgnbehandling til dagbehandling. Dette forklarer også nedgang i oppholdsdager i forhold til 
plan. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har også økt betydelig ved alle avdelingene.. 
 



Aktivitetstallene for Helgelandssykehuset for mars viser at antall utskrevne pasienter på 
døgnbehandling er lavere enn plantall. Antall liggedøgn på døgnbehandling er på plan, mens 
polikliniske konsultasjoner viser en vekst fra i fjor og ligger litt over plan for 2008. 

4.2.2 Aktivitetsutviklingen innen VOP  
 
Voksenpsykiatri 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 26 904 25 293 26 857 -6,0 % -5,8 %
Antall utskrevne pasienter 1 384 1 412 1 340 2,0 % 5,4 %
Antall liggedøgn 32 362 32 072 33 476 -0,9 % -4,2 %
Antall oppholdsdager 1 861 1 962 2 174 5,4 % -9,7 %  
Tabell: Aktivitet Voksenpsykiatri hittil i år i Helse Nord. 
 
Totalt sett er det mindre aktivitet enn plan hittil i år. Dette har sammenheng med at påsken 
faller i mars og at aktiviteten er periodisert mer jevnt utover året. 
 
Antall utskrivelser fra døgnbehandling ved UNN ligger på samme nivå som i fjor. Antall 
liggedøgn viser en nedgang. Antall konsultasjoner ved UNN har gått ned med 18%,  
 
Ved Helse Finnmark ligger antall polikliniske konsultasjoner over plantall hittil i år. Det er 
også høyere enn samme periode for 2007. 
 
Ved Nordlandssykehuset er aktiviteten på samme nivå som ved tilsvarende periode i fjor, men 
høyere enn plantall. Antall liggedøgn er også på samme nivå som i fjor, men litt lavere enn 
plan hittil i år. Poliklinisk aktivitet har økt sammenlignet med aktivitet for tilsvarende periode 
i 2007, men dette er fortsatt lavere enn plan hittil i år 
 
Helgelandssykehuset har i mars en økning i antall utskrevne pasienter fra mars 2007 og er 
over plan for 2008. Antall liggedøgn døgnbehandling er på plan i mars, men under plantall når 
man ser de tre første månedene under ett. Dagbehandling ligger godt over plantall hittil i år. 
Antall polikliniske konsultasjoner ligger under plan i mars, men omtrent på plan hittil i år.  

4.3 Rusomsorg  
 
Rusomsorg 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall utskrevne pasienter 196 108 98 -44,9 % 10,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner 1 204 3 188 1 209 164,8 % 163,6 %
Antall liggedøgn 12 152 11 915 12 937 -2,0 % -7,9 %  
Tabell: Aktivitet Rusomsorgen hittil i år i Helse Nord 
 
Rusomsorgen er et prioritert områder for Helse Nord og det er planlagt økt aktivitet innen 
feltet. Økningen blant foretakene er derfor i henhold til føringer. 
 
Antall utskrivelser fra heldøgnsbehandling ved UNN er på samme nivå som i fjor. Liggetiden 
for slike opphold er redusert. Det ble lagt ned to langtidstilbud i rusomsorgen i 2007 som ble 
endret til poliklinikk. Polikliniske konsultasjoner har økt sterkt i perioden, noe som skyldes 
omlegging av langtidstilbud. 
 
Ved Helse Finnmark ligger antall liggedøgn i Rusomsorgen over tilsvarende periode for 2007 
og over plantall hittil i 2008.  Dette kommer av en planlagt økning i Helse Finnmark. 
 
Ved Nordlandssykehuset har polikliniske konsultasjoner innenfor rusbehandlingen økt med 
10,3 % hittil i 2008 sett i forhold til samme periode i fjor, men den ligger fortsatt under plan.




