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Formål/sammendrag 
I denne saken presenteres sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte 
virksomheten ved de ni lokalsykehusenhetene i Helse Nord. I tillegg presenteres en 
sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift, hvor også 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø inkluderes. Som det 
går frem av saksutredningen, viser sammenligningene betydelige forskjeller i kostnader 
mellom enheter og fagområder. 
 
Målsettingen for sammenligning av kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i 
Helse Nord er å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller mellom 
helseforetak i Helse Nord. Dermed kan slik kunnskap være grunnlag for iverksetting av tiltak 
som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de 
betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er 
betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og 
øvrige regionale helseforetak, langt utover det ”Magnussenutvalget” har beregnet (9,5 %) som 
”rettferdige” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået i 
henhold til SAMDATA 2007 utgjør 5,5 % -poeng, eller 275 mill kr med et kostnadsgrunnlag 
på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte vedtak om at adm. direktør bes sørge for at 
helseforetakene skal legge kunnskapen fra sammenligningene til grunn i det oppfølgende 
tiltaksarbeidet. Styret inviteres også til å fatte vedtak om at det skal gjøres tilsvarende 
sammenligninger for andre deler av virksomheten og at det etableres systemer og rutiner for 
løpende sammenligning av kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet  
 
Dokumentasjon av sammenligningene følger saken som trykte vedlegg. 
 
Bakgrunn 
Helse Nord med tilhørende helseforetak har i lengre tid hatt betydelige økonomiske 
utfordringer i form av regnskapsmessige underskudd. Dette er ikke i samsvar med eiers krav 
om balanse. Samtidig er Helse Nord det regionale helseforetaket med størst behov for 
oppgradering av sine bygg og anlegg. En ambisiøs investeringsplan for oppgradering av bygg 
og anlegg lar seg ikke realisere uten at vi skaffer oss overskudd i økonomien. Følgelig må 
Helse Nord skaffe seg overskudd i driften. 
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SAMDATA for 2007 viser at helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå, målt i 
kostnad per DRG-poeng, på gjennomsnitt eller høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Ingen av foretakene har et kostnadsnivå som er lavere enn gjennomsnittet. Med 
en kostnadsindeks på 1,15 (variasjon fra 1,00 til 1,36 mellom foretakene i Helse Nord) og en 
samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 mrd kr, utgjør forskjellen fra 
gjennomsnittet i landet om lag 750 mill kr. Forskjellen fra det regionale helseforetaket som 
har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,03) utgjør om lag 600 mill kr. Det er derfor av 
interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha et særskilt fokus mot forhold det er 
mulig å gjøre noe med. 
 
Avviket i resultatkravet fra eier utgjorde i 2007 i overkant av 260 mill kr og i 2008 rundt 220 
mill kr. Dette betyr at Helse Nord, med et kostnadsnivå innenfor somatisk virksomhet i tråd 
med det ”Magnussenutvalget” har lagt til grunn, ville hatt et resultat i samsvar med eiers krav 
både i 2007 og 2008. Omstillingsbehovet til Helse Nord er imidlertid høyere enn dette fordi 
det også foreligger et betydelig behov for fornyelse av bygninger og utstyr. 
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som redskap for 
aktivt forbedringsarbeid siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå.  En viktig 
målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å 
benytte dem aktivt i forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. 
Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være 
hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader 
kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det 
gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, 
fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
 
Oppsummering 
Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-
poeng og arbeidsproduktivitet (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger, 
blant annet i forhold til arbeidsdeling mellom sykehusenheter, som kan gi økte kostnader for 
en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre.  
 
For de fleste enheter og fagområder argumenteres med at kostnadsforskjeller skyldes at egen 
virksomhet er så ulik det en sammenlignes med at det alt vesentligste av forskjellene kan 
forklare med slike ulikheter. Vår vurdering er at virksomhetene er mer like enn ulike og at 
kostnadsforskjellene innenfor fagområder er så store at de ikke bare kan forklares med 
utenforliggende forhold.   
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at dette nødvendigvis indikerer et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For enhetene med lavest samlet 
kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for 
forbedring.  
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Sammenligning av lokalsykehus 
I tabell 2 i saksutredningen er oppsummert kostnadsforskjeller i forhold innenfor de ulike 
fagområdene for de ni lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Tabellen viser kostnadsforskjeller 
for 2007 og 2008 innenfor hvert fagområde i forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå for de 
enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet. Som aktivitetsmål er benyttet DRG-
poeng. Av tabellen går det frem at denne kostnadsforskjellen i 2008 er beregnet til 122 mill 
kr. Kostnadsforskjellen i forhold de enhetene som har lavest kostnadsnivå innenfor hvert 
fagområde utgjør 378 mill kr. 
 
Arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger er holdt utenfor i beregningene og kommer 
derfor i tillegg. Det vises for øvrig til saksutredningen for presisering av forutsetninger og 
usikkerhet knyttet til beregningene.     
 
Med utgangspunkt i data fra lønns- og fraværssystemet er det gjort beregninger av forskjeller i 
arbeidsproduktivitet og hvor antall DRG-poeng per årsverk er brukt som mål på 
arbeidsproduktivitet. Beregningen viser, på samme måte som beregning av forskjeller i 
kostnader per DRG-poeng, betydelige forskjeller innenfor fagområdene. Samlet forskjell i 
årsverk i forhold til den enheten som innenfor det enkelte fagområde har høyest 
arbeidsproduktivitet, utgjør om lag 680 årsverk. 130 årsverk av denne forskjellen kan 
forklares med ulikheter i tilbud innenfor rehabiliteringsområdet.  
 
I forhold til gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet viser sammenligningen en samlet forskjell 
for de enhetene som har arbeidsproduktivitet lavere enn gjennomsnittet, på om lag 200 
årsverk. Ulikt tilbud innenfor rehabiliteringsområdet utgjør 50 årsverk av dette, jfr. tabell 3 i 
saksutredningen. 
 
I saksutredningen presenteres forslag til foretaksvis prioritering av det videre arbeid i det 
enkelte helseforetak. 
 
Sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, renhold/vaskeri og teknisk drift 
Sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, renhold/vaskeri og teknisk drift ved den 
somatiske virksomheten viser en samlet kostnadsforskjell i forhold til enheten med lavest 
kostnad innenfor de aktuelle områdene på 194 mill. kr. Nordlandssykehuset Bodø og 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø inngår i denne sammenligningen. 
Lokalsykehusenes andel av forskjellen innenfor teknisk drift utgjør om lag 140 mill kr og 
inngår i kostnadsforskjellene presentert foran. 
 
Deler av forskjellen innenfor teknisk drift, skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved 
noen av sykehusenhetene i 2008. 
 
Sammenligningen er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene og eventuelle svakheter 
og feil i dette materialet har derfor betydning for resultatene. Svakheter og feil i materialet 
kan være knyttet til de samme forhold som er omtalt foran. Det må antas at 
kostnadsforskjellen på 194 mill kr derfor neppe vil kunne utlignes fullt ut. 
 
Det er knyttet samme forutsetninger og usikkerhet til disse beregningene som for 
sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene. 
 
Forskjellene innenfor dette området bør følges opp med ytterligere analyser. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til den foreliggende dokumentasjonen, hvor kostnadene og 

arbeidsproduktiviteten innenfor den DRG-finansierte virksomheten ved de ni 
lokalsykehusenhetene og kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift ved alle enhetene er 
sammenlignet. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene legger 
kunnskapen om disse kostnadsforskjellene til grunn for det videre arbeid med tilpasning 
av kostnadene i det enkelte helseforetak.. 

 
2. Styret ber om at tilsvarende sammenligninger gjøres for andre deler av virksomheten og at 

det etableres rutiner og systemer for løpende sammenligning av kostnadsnivå og 
arbeidsproduktivitet. 

 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i  
 Helse Nord 2007 og 2008” 
 Rapport ”Sammenligning av kostnader innenfor deler av  
 driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008” 
 
 - se våre hjemmesider http://www.helse-nord.no/article58998-1079.html 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Helse Nord med tilhørende helseforetak har i lengre tid hatt betydelige økonomiske 
utfordringer i form av regnskapsmessige underskudd. Dette er ikke i samsvar med eiers krav 
om balanse. Samtidig er Helse Nord det regionale helseforetaket med størst behov for 
oppgradering av sine bygg og anlegg. En ambisiøs investeringsplan for oppgradering av bygg 
og anlegg lar seg ikke realisere uten at vi skaffer oss overskudd i økonomien. Følgelig må 
Helse Nord skaffe seg overskudd i driften. 
 
SAMDATA for 2007 viser at helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå, målt i 
kostnad per DRG-poeng, på gjennomsnitt eller høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Ingen av foretakene har et kostnadsnivå som er lavere enn gjennomsnittet. Med 
en kostnadsindeks på 1,15 og en samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 
mrd kr, utgjør forskjellen fra gjennomsnittet i landet om lag 750 mill kr. Forskjellen fra det 
regionale helseforetaket som har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,03) utgjør om lag 600 
mill kr. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha et særskilt 
fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. 
 
I NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (”Magnussenutvalget”) 
legges til grunn at inntektssystemet både skal fange opp forhold ved befolkningen som reelt 
påvirker behovet for spesialisthelsetjenester og variasjoner i kostnadene forbundet med å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Utvalget konstaterer at der er betydelige forskjeller i kostnadene per 
DRG-poeng ved somatiske akuttsykehus, men legger til grunn at disse forskjellene ikke alene 
kan forklares ut fra forskjeller i produktivitet. Slike forskjeller kan oppstå pga av strukturelle 
faktorer, regionale lønnsforskjeller, størrelse/skala, rekrutteringsmuligheter, turnover, 
akuttberedskap osv. I tillegg vil kostnadsforskjellene kunne skyldes lovpålagte oppgaver ut 
over pasientbehandling som forskning, utdanning og pasientopplæring som har forskjellig 
volum og vekt i ulike foretak..  
 
”Magnussenutvalget” gir derfor aksept for at der er kostnadsforskjeller i pasientbehandlingen 
innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I utredningen 
beregnes denne til 9,5 % for Helse Nord, dvs. det legges til grunn at kostnadene ved 
pasienthandling innenfor de aktuelle områdene er 9,5 % høyere i Helse Nord enn 
gjennomsnittet for landet. I den grad slike kostnadsforskjeller forekommer internt i Helse 
Nord, må det tas hensyn til dette ved vurdering av kostnadsforskjeller mellom 
sykehusenhetene. Grunnlaget for slike legitime kostnadsforskjeller mellom foretak i Helse 
Nord er ikke undersøkt i denne rapporten, men det er grunn til å anta at slike forskjeller også 
foreligger mellom våre foretak. 
 
I inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord korrigeres for variasjoner i 
kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning og særlig kostnadskrevende 
pasienter. I tillegg kompenseres for særskilte kostnader knyttet til strukturulemper samt 
særskilte funksjoner. Dimensjoneringen av disse komponentene vil kunne gi 
kostnadsforskjeller mellom sykehusenhetene.  

side 13



 
 
Kostnadene for Helse Nord utgjør i 2008 11,5 mrd kr slik det går frem av tabell 1 nedenfor. 
Av kostnadene innenfor somatikk på 7,6 mrd kr, er det omlag 1,7 mrd kr som er gjenstand for 
sammenligning i denne rapporten. 
 

Finnmark Helgeland NLSH UNN HN Totalt

Funksjon(T) Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel

Somatikk 834,3 56,9 % 855,8 68,5 % 1 839,0 63,9 % 3  679,7 71,1 % 362,4 48,1 % 7  571,1 65,7  %

Psykiatri 249,7 17,0 % 146,9 11,8 % 630,1 21,9 % 783,4 15,1 % 67,1 8,9 % 1  877,3 16,3  %

Rus 25,3 1,7 % 8,7 0,7 % 39,3 1,4 % 186,5 3,6 % 0,0 0,0 % 259,8 2,3  %

Ambulanse 141,5 9,6 % 109,0 8,7 % 152,7 5,3 % 282,3 5,5 % 257,7 34,2 % 943,2 8,2  %

Pasienttransport 162,9 11,1 % 99,8 8,0 % 159,0 5,5 % 161,9 3,1 % 32,4 4,3 % 616,0 5,3  %

Øvrig 53,6 3,7 % 28,2 2,3 % 59,5 2,1 % 79,1 1,5 % 34,1 4,5 % 254,5 2,2  %

Sum 1  467,4 100,0 % 1 248,5 100,0 % 2 879,5 100,0 % 5  172,9 100,0 % 753,7 100,0 % 11  522,0 100,0  %  
Tabell 1: Funksjonsfordelt regnskap per 2008 (mill kr) 
 
Målsetting og forventet resultat 
Målsettingen for sammenligning av kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i 
Helse Nord er å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller mellom 
helseforetak i Helse Nord. Dermed kan slik kunnskap være grunnlag for iverksetting av tiltak 
som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de 
betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er 
betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og 
øvrige regionale helseforetak, langt utover det ”Magnussenutvalget” har beregnet (9,5 %) som 
”rettferdige” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået i 
henhold til SAMDATA 2007 utgjør 5,5 % -poeng, eller 275 mill kr med et kostnadsgrunnlag 
på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Avviket i resultatkravet fra eier utgjorde i 2007 i overkant av 260 mill kr og i 2008 rundt 220 
mill kr. Dette betyr at Helse Nord, med et kostnadsnivå innenfor somatisk virksomhet i tråd 
med det ”Magnussenutvalget” har lagt til grunn, ville hatt et resultat i samsvar med eiers krav 
både i 2007 og 2008. Omstillingsbehovet til Helse Nord er imidlertid høyere enn dette fordi 
det også foreligger et betydelig behov for fornyelse av bygninger og utstyr. 
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
foretaksnivå.  En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå 
som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på 
sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som 
medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, 
gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som 
det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke 
sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og 
avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
  
Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-
poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder målt som DRG-poeng per årsverk. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring 
knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og 
fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. 
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Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet 
kostnadsnivå viser analysene at det også innenfor disse finnes enkelte fagområder har 
potensial for forbedring.  
 
Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og 
fagområdene. Det presenteres derfor data både for 2007 og for 2008 i samme tabell. Siden 
fokus er sammenligning mellom sykehusenheter og fagområder presenteres ikke indikatorer 
for endring fra 2007 til 2008. Dette gjøres i et eget avsnitt avslutningsvis i rapporten.  
 
Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
Med bakgrunn i de funn som er gjort er det nedenfor gitt en foretaksvis oversikt over hvilke 
områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
For en rekke av forslagspunktene er det gjort sammenligning mot et foretak som har lavt 
kostnadsnivå. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag eller ambisjon om at 
kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer 
mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger 
må gjøres i det enkelte HF. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av 
sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold.  
 
Helse Finnmark  
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de 
to enhetene med et kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet, på om lag 64 mill kr. Om en 
bruker beste resultat innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på 
nærmere 145 mill kr. Forskjell i antall årsverk utgjør 88 målt mot gjennomsnittet og 229 målt 
mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse 
Finnmark bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og 
en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
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Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark: 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
De to lokalsykehusenhetene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fremstod i 2007 med 
svært ulikt kostnadsnivå, hvor Harstad fremstår som den enheten som hadde det laveste 
kostnadsnivået, mens Narvik var blant enhetene med høyest kostnadsnivå. Dette er endret noe 
i 2008 ved at Harstad har hatt en betydelig økning i sitt kostnadsnivå mens Narvik reelt har 
redusert sitt. Narvik har likevel fortsatt et høyt kostnadsnivå mens Harstad har kostnader 
under gjennomsnittet.  
 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en kostnadsforskjell på 
om lag 24 mill kr i 2008, en reduksjon på ca. 6 mill kr fra 2007. Om en bruker beste resultat 
innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på nærmere 100 mill kr. 
Forskjellen i antall årsverk utgjør 54 sammenlignet mot gjennomsnittet og 217 sammenlignet 
mot beste resultat innenfor hvert fagområde.  

1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Kirkenes. Området har til sammen rundt 63 
årsverk og har 20 flere årsverk enn Sandnessjøen når det tas hensyn til forskjell i 
aktivitet. 

2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Hammerfest. Området har rundt 95 årsverk og har 
18 flere årsverk enn Rana når det tas hensyn til forskjell i aktivitet. 

3. Drift Hammerfest. Området har om lag 90 årsverk, en forskjell i forhold til Rana på 11 
årsverk når det korrigeres for aktivitet. 

4. Drift Kirkenes. Området har om lag 72 årsverk, en forskjell på 20 årsverk i forhold til 
gjennomsnitt. 

5. Føde/gyn Hammerfest. Området har i overkant av 37 årsverk og har 10 flere årsverk 
enn Harstad når det tas hensyn til forskjell i aktivitet 

6. Medisin Kirkenes. Området har i overkant av 64 årsverk og har 10 flere årsverk enn 
Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

7. Medisin Hammerfest. Området har om lag 94 årsverk og har 20 flere årsverk enn Rana 
når det korrigeres for aktivitet. 

8. Føde/gyn Kirkenes. Området har om lag 27 årsverk, 6 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for aktivitet. 
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Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innefor Universitetssykehuset 
Nord-Norge: 

 
Nordlandssykehuset  
De to sykehusenhetene til Nordlandssykehuset har et kostnadsnivå noe under gjennomsnittet 
for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. I forhold til beste resultat innenfor 
hvert fagområde fremkommer de to enhetene med en forskjell på til sammen omlag 50 mill kr. 
Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 89 årsverk. 
 
Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Nordlandssykehuset: 

 
  

1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Narvik. Området har 71 årsverk, som når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet er 28 flere enn Sandnessjøen. 

2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Harstad. Området har 113 årsverk. Korrigert for 
forskjell i aktivitet er dette 25 flere enn Rana. 

3. Medisin Narvik. Området har 62 årsverk. Korrigert for forskjell i aktivitet er dette 9 
flere årsverk enn Sandnessjøen. 

4. Drift Narvik. Området har i overkant av 62 årsverk og et avvik i forhold til 
gjennomsnittlig kostnadsnivå på 9,7 mill kr. 

5. Kirurgi Narvik. Området har om lag 58 årsverk, 13 flere enn Vesterålen når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet. 

6. Medisin Harstad. Området har om lag 105 årsverk, som er 13 flere enn Rana når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet. 

7. Drift Harstad. Området har 95 årsverk og kostnader som er 17,8 mill kr høyere enn 
Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

8. Kirurgi Harstad. Området har 99 årsverk, 17 flere enn Rana når det korrigeres for 
forskjell i aktivitet. 

1. Drift Vesterålen. Området har nærmere 59 årsverk. Kostnadsnivået er 9,6 mill kr 
høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Vesterålen. Området har om lag 58 årsverk, som 
er 8 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

3. Medisin Vesterålen. Området har om lag 66 årsverk, 10 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet. Forskjellen i kostnad utgjør 3,5 mill kr. 

4. Drift Lofoten. Området har om lag 39 årsverk, 6 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet.  

5. Radiologi Vesterålen. Området har nærmere 12 årsverk, 3 flere enn Sandnessjøen når 
det korrigeres for aktivitet. 

6. Medisin Lofoten. Området har om lag 54 årsverk, 7 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for aktivitet. 

7. Laboratorie Lofoten. Området har nærmere 9 årsverk og et kostnadsnivå som er 1,6 
mill kr høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

8. Laboratorie Vesterålen. Området har nærmere 12 årsverk og et kostnadsnivå som er 
2,1 mill kr høyere enn Harstad når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 
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Helgelandssykehuset 
To av de tre sykehusenhetene (Rana og Sandnessjøen) på Helgeland har et kostnadsnivå på 
nivå med det laveste av de enhetene som er sammenlignet. Det tredje (Mosjøen) har et 
kostnadsnivå blant de høyeste. Kostnadsnivået ved Rana og Sandnessjøen er økt reelt i 2008 
mens Mosjøen har redusert sine kostnader reelt. Samlet har Helgelandssykehuset et 
kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse Nord. Sammenlignet mot beste resultat 
innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 80 mill kr. Målt i 
årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 140 årsverk. 
 
Deler av forskjellene mellom Mosjøen og Sandnessjøen vil kunne forklares ved omleggingen 
av det akuttkirurgiske tilbudet hvor aktivitet er flyttet fra Mosjøen til Sandnessjøen. 
 
Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset: 

 
Datagrunnlag og avgrensning 
Sammenligningen er avgrenset til den DRG-relaterte virksomheten ved alle 
lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det er etablert modell for Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø, men disse er holdt utenfor i sammenligningen 
nedenfor fordi tilbudet ved disse to enhetene er mer differensiert og derfor mindre 
sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusenhetene.  
 
Det er gjort en egen sammenligning av Nordlandssykehuset Bodø mot Helse Sunnmøre 
Ålesund og det vurderes gjort en tilsvarende sammenligning for Universitetssykehuset Nord-
Norge i forhold til St. Olavs hospital.  
 
Når det gjelder psykiatri er aktivitetsdataene mangelfulle. Det vil bli likevel bli sett på 
mulighetene for å gjøre analyser med det grunnlaget som foreligger. 

1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen. Området har 48 årsverk, som korrigert 
for forskjell i aktivitet, er 19 flere enn Sandnessjøen og 22 flere enn Lofoten. 
Kostnaden er 9,5 mill kr høyere enn Sandnessjøen. 

2. Medisin Mosjøen. Området har om lag 53 årsverk, som korrigert for forskjell i 
aktivitet, er 3 flere enn Lofoten og 10 flere enn Sandnessjøen. 

3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana. Området har om lag 70 årsverk, som 
korrigert for forskjell i aktivitet, er 13 flere enn Sandnessjøen. 

4. Drift Rana. Området har om lag 70 årsverk. Forskjell i kostnad i forhold til 
Sandnessjøen utgjør 7,3 mill kr. 

5. Drift Mosjøen. Området har 44 årsverk og en forskjell i kostnad i forhold til 
Sandnessjøen på 4,3 mill kr. 

6. Kirurgi Sandnessjøen. Området har nærmere 54 årsverk, 15 flere enn Rana når det 
korrigeres for aktivitet og 12 flere enn Vesterålen. Kostnadene er 4,3 mill kr høyere 
enn i Rana. 

7. Radiologi Rana. Området har om lag 17 årsverk. Når det korrigeres for aktivitet er 
dette om lag 5 flere enn Sandnessjøen. Kostnadsforskjellen utgjør 1,4 mill kr. 

8. Føde/gyn Sandnessjøen. Området har om lag 21 årsverk. Korrigert for forskjell i 
aktivitet er dette 6 flere enn Vesterålen og et kostnadsnivå som er 4,1 mill kr høyere.  
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Ved etablering av kostnadsgrunnlaget for analyse er følgende kostnader holdt utenfor: 
 Avskrivninger 
 Pensjon 
 Arbeidsgiveravgift 
 
Begrunnelsen for dette er at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan avskrivninger og 
pensjon fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan 
dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å 
ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen. 
Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. 
 
Samlet utgjør pensjon, arbeidsgiveravgift og pensjon om lag 450 mill kr i 2008 for de 
enhetene som inngår i sammenligningen.  
 
Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG-poeng som 
presenteres: 
 Administrasjon 
 Ambulanse 
 Psykiatri 
 Rus 
 Pasienttransport 
 Gjestepasienter 
 TNF-hemmere 
 Behandlingshjelpemidler 
 Andre felleskostnader 
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette 
gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Setermoen, Nordreisa og Steigen. Denne 
virksomheten er holdt utenfor analysene både hva angår kostnad og aktivitet siden det er 
virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. 
 
Forhold som kan forklare kostnadsforskjeller 
Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i 
svakheter i den metoden for å sammenligne kostnader som er valgt. Dette gjelder blant annet: 
 Overlegepermisjon/ekstra ferie i Finnmark 
 Ulik organisering  
 Ulik gruppering av inntekter og kostnader 
 DRG-systemet 
 Poliklinikkinntektene og omfanget av disse 
 
I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av 
ressurser. Dette er det nærmere redegjort for i rapporten. 
 
Resultater sammenligning av kostnadsforskjeller ved lokalsykehusene 
Nedenfor oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført av 
sykehusenhetene i Helse Nord (unntatt Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø). Sammenligningen viser betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike 
sykehusenhetene.  
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Om de sykehusenhetene som i 2008 hadde et kostnadsnivå over gjennomsnittet innenfor de 
ulike fagområdene, hadde redusert sine kostnader til gjennomsnittlig nivå og de som har 
lavere kostnader enn gjennomsnittet, opprettholdt sitt nivå, ville kostnadene kunne reduseres 
med 122 mill kr, jfr. tabell 2. 
 
Sammenligningen mot ”beste praksis” innenfor hvert fagområde viser en samlet 
kostnadsforskjell i 2008 på 378 mill kr, en økning på 20,4 mill kr fra 2007.  
 
2008 

Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opera Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum

HAMMERFEST 9,2          6,8         5,3              ‐                3,8                     ‐               0,6             1,9      ‐        27,6    

HARSTAD ‐          ‐         ‐             4,1                ‐                     ‐               ‐             0,4      ‐        4,4      

KIRKENES 4,0          5,9         2,8              7,8                8,6                     2,1                1,2             3,6      0,3         36,4    

LOFOTEN ‐          ‐         0,1              ‐                ‐                     1,0                ‐             ‐      ‐        1,1      

MOSJØEN 2,1          ‐         1,4              ‐                4,2                     0,7                ‐             ‐      2,9         11,2    

NARVIK 0,1          0,3         ‐             ‐                7,7                     0,9                1,0             9,7      ‐        19,8    

RANA ‐          ‐         ‐             ‐                ‐                     ‐               0,3             1,0      3,5         4,8      

SANDNESSJØEN ‐          2,8         0,2             8,0              ‐                   ‐             ‐            ‐      ‐       11,0  

VESTERÅLEN 2,1          ‐         ‐             3,2                ‐                     0,2                0,4             ‐      ‐        5,8      

Totalt 17,5        15,8       9,8              23,1              24,4                   4,8               3,6             16,6    6,7        122,1   
 
2007

Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaanestesi/operasjoLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum

HAMMERFEST 5,6            7,3         5,4             ‐          4,5                        ‐                   0,0              7,6       0,6        31,0     

HARSTAD ‐            ‐        ‐            2,9          ‐                        ‐                   ‐              ‐       ‐        2,9        

KIRKENES 5,8            3,4         2,4             5,7          4,0                        1,5                   0,8              6,4       0,9        31,0     

LOFOTEN ‐            ‐        1,4             ‐          ‐                        0,5                   ‐              ‐       ‐        1,8        

MOSJØEN 2,3            0,6         1,9             ‐          5,0                        0,5                   1,4              0,5       1,2        13,4     

NARVIK 7,5            1,1         ‐            ‐          9,1                        2,4                   2,1              5,5       ‐        27,6     

RANA ‐            ‐        ‐            ‐          ‐                        0,3                   0,8              ‐       ‐        1,0        

SANDNESSJØEN ‐            ‐        0,2             7,3        ‐                      ‐                 ‐             ‐       1,0        8,5      

VESTERÅLEN ‐            3,2         ‐            3,5          ‐                        ‐                   0,1              2,8       ‐        9,6        

Totalt 21,2          15,6      11,3          19,4        22,6                      5,1                   5,2              22,8     3,7        126,9     
Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor 
hvert fagområde (mill kr) 
 
I tabell 3 er oppsummert forskjeller i arbeidsproduktivitet målt i årsverk og mot 
gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor det enkelte fagområde. Arbeidsproduktiviteten 
er målt som DRG-poeng per årsverk. Om en ser bort fra hab/rehab, hvor forskjellene skyldes 
ulikt tilbud, viser tabellen at det er størst forskjell innenfor operasjon/intensiv/mottak/anestesi 
i forhold til gjennomsnittsnivået. I forhold til Sandnessjøen, som har høyest 
arbeidsproduktivitet innenfor dette området, utgjør forskjellen 46 årsverk. Samlet for alle 
deler av virksomheten utgjør forskjellen 199 årsverk. Omlag halvparten av dette er knyttet til 
Narvik og Kirkenes. 
 
Samlet arbeidsproduktivitet varierer fra 11,9 DRG-poeng per årsverk i Kirkenes til 16,8 
DRG-poeng per årsverk i Sandnessjøen og Rana. Arbeidsproduktiviteten er økt med 0,3 
DRG-poeng per årsverk (1,8 %) fra 2007 til 2008 
 
Sammenligningen mot ”beste praksis” innenfor hvert fagområde viser en samlet i årsverk i 
2008 på 677, en økning på 27 fra 2007.  Forskjellen er størst i Harstad og Kirkenes med hhv. 
130 og 126 årsverk. 
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2008 

Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestLaboratorie Radiologi Drift Sum

HAMMERFEST 8                 ‐          6                     ‐             4                      ‐                  ‐              5            24          

HARSTAD 3                 2              ‐                  10              7                      ‐                  1                 ‐        23          

KIRKENES 4                 5              5                     16              8                      3                      3                 20         64          

LOFOTEN ‐             ‐          0                     ‐             ‐                  ‐                  0                 ‐        0            

MOSJØEN 3                 ‐          3                     ‐             13                    2                      2                 0            24          

NARVIK 0                 9              ‐                  ‐             13                    2                      ‐              8            31          

RANA ‐             ‐          ‐                  ‐             ‐                  ‐                  1                 ‐        1            

SANDNESSJØEN ‐            8              ‐                 17            ‐                ‐                ‐              ‐        24        

VESTERÅLEN 1                 ‐          ‐                  7                ‐                  ‐                  ‐              ‐        8            

Totalt 19               23            14                   50              46                    7                      7                 32         199          
 
2007 

Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensivLaboratorie Radiologi Drift Sum

HAMMERFEST ‐         3             9                 ‐               9           ‐               ‐              12            32            

HARSTAD 1             ‐         ‐             7                   2           ‐               0                  ‐           10            

KIRKENES 6             ‐         5                 15                 10        3                  4                  23            65            

LOFOTEN ‐         ‐         3                 ‐               ‐       1                  ‐              ‐           3              

MOSJØEN 3             1             5                 ‐               10        3                  3                  ‐           24            

NARVIK 15           7             ‐             ‐               19        2                  1                  9               54            

RANA ‐         ‐         ‐             ‐               ‐       1                  1                  ‐           1              

SANDNESSJØEN ‐        ‐         ‐            14               ‐     ‐             ‐             ‐           14          

VESTERÅLEN ‐         5             ‐             9                   ‐       ‐               ‐              ‐           14            

Totalt 24           16           21               45                 50        9                  9                  44            218            
Tabell 3: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot 
gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 
 
Resultater sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, renhold/vaskeri og teknisk drift 
Nedenfor presenteres oppsummering av sammenligning av kostnadene innenfor kjøkken, 
renhold/vaskeri og teknisk drift ved den DRG-finansierte virksomheten. Sammenligningen er 
basert på samme forutsetninger og prinsipper som sammenligningen av lokalsykehusene. I 
tillegg inngår Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø i 
sammenligningen. 
 
Rapporten følger saken som trykt vedlegg. 
 
I tabell 4 er vist samlet forskjell og forskjell per område i mill. kr. Kostnadsforskjellene er 
beregnet med utgangspunkt i kostnadsnivået til den enheten som har de laveste kostnadene. 
Som det går frem av tabellen utgjør forskjellen om lag 194 mill kr når virksomheten i Bodø 
og Tromsø inkluderes. Det betyr at om alle sykehusenhetene hadde et kostnadsnivå 
tilsvarende enheten med lavest nivå (”beste praksis”), kunne kostnadene til disse områdene 
være om lag 194 mill kr lavere.  
 
Deler av forskjellen innenfor teknisk drift, skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved 
noen av sykehusenhetene i 2008. 
 
Sammenligningen er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene og eventuelle svakheter 
og feil i dette materialet har derfor betydning for resultatene. Svakheter og feil i materialet 
kan være knyttet til de samme forhold som er omtalt foran. Det må antas at 
kostnadsforskjellen på 194 mill kr derfor neppe vil kunne utlignes fullt ut. 
 
Forskjellene innenfor dette området bør følges opp med ytterligere analyser. 
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Sum av RE2008 Sykehusenhet

Kategori 2 HAMMEHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNEVESTERÅBODØ TROMSØ SUM

Kjøkken 2,5 2,7 2,7 1,3 0,4 4,1 1,6 2,4 3,1 1,4 16,5 38,7

Vaskeri/renhold 5,3 6,3 4,2 2,4 1,6 4,8 4,8 1,7 1,6 5,9 3,2 41,9

Teknisk drift 6,3 21,3 6,7 5,6 3,2 15,7 13,2 2,7 9,6 6,1 22,7 113,3

Totalt 14,1 30,4 13,6 9,4 5,2 24,6 19,6 6,8 14,2 13,5 42,5 193,9  
Tabell 4: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift i 2008, mill kr. 
 
Endring i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2008 
Kostnadene per DRG-poeng økte med 9,0 % ved lokalsykehusene. Dette er i overkant av 4 % 
mer enn den kostnadsøkningen det er kompensert for gjennom statsbudsjettet for 2008. 
Veksten for all DRG-virksomheten i Helse Nord ekskl. laboratorie utgjorde 5,2 %. 
 
Det er betydelige forskjeller i vekst mellom sykehusenhetene, hvor Harstad har en vekst i 
kostnadene på 18,9 % mens Mosjøen har en vekst på 0,6 %. Et element i kostnadsveksten for 
Harstad er relatert til ekstraordinære vedlikeholdskostnader i 2008. Harstad har også en 
betydelig aktivitetsnedgang (om lag 5-6 %) uten at kostnadene er redusert tilsvarende.  
 
Et trekk ved utviklingen fra 2007 til 2008 er at sykehusenhetene med lavt kostnadsnivå i 2007 
hadde høy vekst fra 2007 til 2008, mens enhetene med høyt nivå hadde lav vekst. Unntaket er 
Kirkenes, som har høyt nivå i 2007 og høy vekst fra 2007 – 2008.. 
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Figur 1: Endring i kostnad per DRG-poeng fra 2007 til 2008 ved lokalsykehusene 
 
Arbeidsproduktiviteten økte med 1,8 % fra 2007 til 2008 for lokalsykehusene. Også her er det 
store forskjeller, med en økning for Narvik på 10,6 % mens Harstad har en reduksjon på 3,7 
%. 
 
I tabell 5 nedenfor er vist kostnad per DRG-poeng i 2007 og 2008 samt endring fra 2007 til 
2008 når også Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge inkluderes. 
Laboratoriekostnadene er holdt utenfor fordi deler av laboratoriekostnadene til 
lokalsykehusene inngår i kostnadene til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø, fordi det ikke er etablert avregningsordninger blant annet knyttet 
til prøver for primærhelsetjenesten. 
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Av tabellen går det frem at veksten i Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø var betydelig lavere enn gjennomsnittet med en vekst på hhv. 1,2 % og 
3,2 % og bare Mosjøen hadde lavere vekst enn Nordlandssykehuset Bodø.  
 

Kost per DRG   Kost per DRG   Endr. kost per 

HF Sykehusenhet 2007 2008 DRG 2007 2008

Finnmark HAMMERFEST 40 002 42  059 1,051

KIRKENES 41 251 45  565 1,105

Totalt Finnmark 40 479 43  393 1,072

Helgeland MOSJØEN 39 309 39  540 1,006

RANA 30 088 33  292 1,106

SANDNESSJØEN 30 117 33  055 1,098

Totalt Helgeland 31 813 34  376 1,081

NLSH LOFOTEN 30 433 33  342 1,096

VESTERÅLEN 33 497 35  574 1,062

BODØ SOMATIKK 33 196 33  585 1,012

Totalt NLSH 32 934 33  871 1,028

UNN HARSTAD 29 762 35  385 1,189

NARVIK 39 520 40  405 1,022

TROMSØ SOMATI 37 455 38  648 1,032

Totalt UNN 36 421 38  320 1,052

Totalt 35 273 37  090 1,052  
Tabell 5: Kostnad per DRG-poeng 2007 og 2008 samt endring 2007 til 2008 ekskl. laboratorie 
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