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Foretaksgruppen hadde i juli et underskudd på 10,5 mill kr. Det er 16,8 mill kr svakere enn 
budsjettert. I juli hadde foretaksgruppen 4,8 mill kr mer i inntekter enn budsjettert, mens 
kostnadene er 23,5 mill kr over budsjett og et finansresultat som er 2,0 mill kr bedre enn 
budsjett. 
 
Kostnadsoverskridelsene i juli skyldes i størst grad kjøp av offentlige helsetjenester, lønn til 
fast ansatte og innleiekostnader. Avviket i kjøp av offentlige helsetjenester består i hovedsak 
av avsetninger for usikkerhet knyttet til gjestepasientkjøp mellom regioner. Avsetningen er 
gjort i henhold til forutsetning i oppdragsdokumentet om at det opprettes avtaler om 
fakturering av gjestepasientkostnader for rehabiliteringsinstitusjoner. For Helse Nord RHF er 
dette forventet å gi en ikke budsjettert merkostnad på om lag 15 mill kr i 2009. Av dette er 10 
mill kr avsatt i regnskapet. Adm. direktørs reserve for ikke kjente kostnader pr budsjettdato er 
med dette redusert med 8 mill kr.  
 
Alle helseforetakene har reduksjon i DRG-produksjonen hittil i år sammenlignet med samme 
periode i fjor og har dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forutsatt. 
 
Gjennomsnittlig antall månedsverk i Helse Nord hittil i år er redusert med 152 fra samme 
periode i fjor. Dette er halvparten av det som er budsjettforutsetningene i styresak 4-2009 
Budsjett – konsolidert. 
.  
Resultatutviklingen er så avvikende fra budsjett at det innstilles ovenfor styret i Helse Nord 
RHF at styringsmålet for foretaksgruppen for 2009 nå justeres til Helse- og 
omsorgsdepartementets (HOD) resultatkrav, det vil si balanse. Det foreslås at det justerte 
styringsmål fordeles i foretaksgruppen som følger: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF -50 mill kr
Nordlandssykehuset HF -23 mill kr
Helse Finnmark HF -10 mill kr
Helgelandssykehuset HF   0 kr
Sykehusapotek Nord HF   0 kr
Helse Nord RHF inkl Helse Nord IKT +83 mill kr
 
Fordelingen mellom HF-ene er i hovedsak foretatt med bakgrunn i inntektsmodellens 
forutsetninger, med unntak av forholdet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Helgelandssykehuset HF. For forholdet mellom disse to helseforetak har adm. 
direktør vurdert særskilt årets resultatutvikling, og omfang og konsekvens av de nødvendige 
nye tiltak for å nå årets justerte resultatmål. Direktørene for Helgelandssykehuset HF og UNN 
ble også konsultert i sakens anledning.  
 
I styresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010 ble det gjort en økning i investeringene for 
medisinskteknisk utstyr med til sammen 93 mill kr. Denne økningen ble foretatt under 
forutsetning om at foretaksgruppen samlet minimum vil oppnå HOD’s resultatmål (balanse) i 
2009.  



 
 
Adm. direktør foreslår at HF-ene ansvarliggjøres i forhold til de justerte styringsmål på 
følgende måte: Hvert HF må selv svare for negative avvik fra justert styringsmål ved at 
investeringsrammen for medisinskteknisk utstyr til det aktuelle HF-et i 2010 reduseres 
tilsvarende.  
 
Dersom det enkelte HF leverer negativt avvik fra justert styringsmål utover tildelt 
rammeøkning MTU, ref styresak 54-2009, foreslås at dette får betydning for neste års 
generelle investeringsmidler for det aktuelle HF. 
 
Adm. direktør vurderer det for tre av foretakene som lite sannsynlig at det kan oppstå negative 
avvik fra justert styringsmål utover HF-ets rammeøkning MTU i styresak 54-2009. For 
Nordlandssykehuset HF er sannsynligheten høyere. Her vil eventuelt investeringsnivå 2010 
for nybygget i Vesterålen reduseres for resterende avvik.  
  
Adm. direktørs prognose for 2009 er et resultat i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets 
resultatkrav om balanse. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapportene nr. 6-2009 og nr. 7-2009 til orientering. 
 
2. Styret justerer årets styringsmål for foretaksgruppen samlet til å være balanse, det vil si et 

regnskapsmessig resultat på 0 kr.  
 

3. Styret fastsetter de enkelte resultatenheters justerte styringsmål som følger: 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  - 50 mill kr 
 Nordlandssykehuset HF:  - 23 mill kr 
 Helse Finnmark HF:  - 10 mill kr 
 Helgelandssykehuset HF:  0 kr 
 Sykehusapotek Nord HF:  0 kr 
 Helse Nord RHF og Helse Nord IKT:  + 83 mill kr 

 
4. Styret ber styrene og ledelsen i helseforetakene om umiddelbart å igangsette nødvendige 

tiltak for å sikre slik resultatoppnåelse. Kurs og annen ikke strengt nødvendig aktivitet bes 
umiddelbart begrenses til et absolutt minimum.  

 
5. Styret viser til styresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010 hvor investeringsrammen for 

2009 pr helseforetak ble fastsatt under forutsetning av minimum balanse i 
foretaksgruppen. Under denne forutsetning ble planrammene økt med samlet 93 mill kr til 
nye investeringer i medisinskteknisk utstyr ved de enkelte helseforetak. Styret forutsetter 
at de helseforetakene som ikke oppfyller de justerte resultatmål, får avkortet tilgjengelig 
investeringsramme 2010 tilsvarende resultatavviket.   

 
 
Bodø, den 25. august 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Økonomirapport nr. 6-2009 – tidligere oversendt 
  Økonomirapport nr. 7-2009 
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Tabell: Resultat i juni 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett. 
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Foretaksgruppen har i juni et underskudd på 31,7 mill kr. Dette er 41,9 mill kr svakere enn 

budsjettert. Budsjettavviket siste måned består av en inntektssvikt på 6,3 mill kr, 

driftskostnader 47,0 mill kr over budsjett, og netto finansposter 1,2 mill kr dårligere enn 

budsjettert.  

 

Det svake juniresultatet skyldes i stor grad kjøp av private og offentlige helsetjenester, i 

tillegg er det negative avvik innen varekostnader og lønnsområdet. Avvik innen kjøp av 

helsetjenester skyldes delvis økte avsetninger til blant annet gjestepasientkostnader og det har 

dermed vært tidsavgrenset for lave kostnader tidligere i år. Dette nyanserer bildet noe, men 

utviklingen er svært bekymringsfull da vi ikke ser bedring i utviklingen ved noen 

helseforetak.   

 

Resultatet hittil i år er -77,7 mill kr. Dette er 121,1 mill kr svakere enn budsjett.  33,6 mill kr 

av dette avviket kommer av lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt. Målt i antall 

opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 enn i 2008 og bildet vi har sett tidligere i år fortsetter 

i juni. 

 

Alle de 4 sykehusforetakene har underskudd i juni. Særlig UNN og NLSH har store 

budsjettavvik med henholdsvis 12,9 og 19,1 mill kr.   

 
Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF -4,2 0,4 -4,7 -5,1 2,5 -7,5

Nordlandssykehuset HF -15,5 3,7 -19,1 -42,3 8,6 -50,9

UNN HF -12,9 0,0 -12,9 -45,5 0,0 -45,5

Helse Finnmark HF -3,6 0,0 -3,6 -22,3 0,0 -22,3

Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,6 -0,2 -1,3 -0,7 -0,6

Helse Nord IKT 0,4 0,4 0,1 6,5 -2,3 8,8

Helse Nord RHF 3,7 5,2 -1,5 32,3 35,4 -3,0

SUM Helse Nord -31,7 10,2 -41,9 -77,7 43,4 -121,1  
 

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik juni 2009 og hittil i år 
 

Helgelandssykehuset har i juni et underskudd på 4,2 mill kr, et avvik fra budsjett på 4,7 mill 

kr. Varekostnader er 3,9 mill kr over budsjett i juni måned, mens kjøp av helsetjenester er 2,1 

mill kr over budsjettert. Resultatet hittil i år er et underskudd på kr 5,1 mill kr, et avvik fra 

budsjett på 7,5 mill kr. Helseforetaket kommenterer at dette er et resultat av ombygginger og 

omorganiseringer som har gitt redusert aktivitet men ennå ikke de forventede reduserte 

kostnadene.  

 

Nordlandssykehuset har i juni et resultat som er 19,1 mill kr svakere enn budsjett. Kostnader 

til kjøp av helsetjenester ligger 8 mill kr over gjennomsnittet for årets 5 første måneder, slik at 

juniresultatet inneholder korrigeringer for tidligere i år. Helseforetaket har likevel en svak 

utvikling som tyder på at resultatet kan bli dårligere enn tidligere anslått dersom korrigerende 

tiltak iverksettes. Resultat hittil i år et underskudd på 42,3 mill kr, et avvik fra budsjett på 8,6 

mill kr.  

 

UNN har et resultat som er 12,9 mill kr svakere enn budsjett i juni. Det svake juniresultatet er 

i stor grad knyttet til forhold som er korrigeringer av regnskapet hittil i år. Dette gjelder 

redusert ISF-inntekt som følge av forventet avkortning innen rehabilitering og økt 

gjestepasientavsetning.  
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Hittil i år har UNN et resultat på -45,5 mill kr mot et budsjett på 0. Dette knytter seg i 

hovedsak til lavere aktivitetsbaserte inntekter (-19,8 mill kr), avvik innen kjøp av 

helsetjenester (17,1 mill kr) og overforbruk innen lønnsområdet (14,6 mill kr). Aktiviteten i 

somatikk er fremdeles lavere enn planlagt og lavere enn i 2008.  

 

Helse Finnmark har et underskudd og budsjettavvik i juni på 3,6 mill kr. Avviket hittil i år er 

på 22,3 mill kr. Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er lavere enn planlagt og 

aktivitetsavhengige inntekter svikter med om lag 9 mill kr i forhold til budsjettert.   

Avviket i juni skyldes hovedsakelig betydelig høyere kostnader knyttet til gjestepasienter rus.  

 

Sykehusapotek Nord har et overskudd på 0,3 mill kr i juni, 0,3 mill kr svakere enn budsjettert. 

Lavere aktivitet ved UNN reduserer omsetningen ved apoteket, noe som påvirker resultatet. 

Resultat hittil i år er et underskudd på 1,3 mill kr, 0,6 mill kr svakere enn budsjettert.  

 

Helse Nord IKT har et resultat som budsjettert i juni og et overskudd hittil i år på 6,5 mill kr.  

 

Helse Nord RHF har et overskudd på 3,7 mill kr i juni, noe som er 1,5 mill kr lavere enn 

budsjettert. Avvik skyldes blant annet økt avsetning til pasientskadeerstatninger, samt at 

renten har gått videre ned og medfører lavere renteinntekter enn budsjettert. Dette innebærer 

utfordringer med å nå resultatkravet (overskudd 84 mill kr). Resultatet hittil er et overskudd 

på 32,3 mill kr mot et budsjettert overskudd på 35,4 mill kr.  

 

Budsjettavvik 

i % av inntekt

Budsjettavvik 

i % av inntekt

juni hittil i år

Helgelandssykehuset HF -4,5 % -1,2 %

Nordlandssykehuset HF -7,8 % -3,5 %

UNN HF -3,1 % -1,8 %

Helse Finnmark HF -2,6 % -3,0 %

Sykehusapotek Nord HF -1,0 % -0,5 %

Helse Nord IKT 0,5 % 11,0 %

Helse Nord RHF -1,6 % -0,6 %

SUM Helse Nord -4,1 % -2,0 %  
 
Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i juni 2009 og hittil i år 

 

Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst 

omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor. 

Prognose 
Tidligere anslått prognose for årsresultat er i henhold til HODs resultatkrav for 2009. 

Juniresultatet gir grunn til bekymring og viser at vedtatte og nye tiltak må gi effekt for å 

realisere balansekravet.  

 

Administrerende direktør vil i styremøte i august under behandling av månedsrapport for juni 

og juli gjøre en nærmere vurdering av foretaksgruppens prognose for 2009 og 

helseforetakenes oppfølging av krav til tiltaksgjennomføring og resultatoppnåelse.  
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Funksjonsregnskap 
Funksjonsregnskapet for juni og juli vil presenteres i økonomirapport for juli.  

Gjennomføring av tiltak 
Sammen med vedtak ved behandling av økonomirapport nr 4-2009 i møte 20. mai er det 

samlet stilt krav til 70,2 mill kr i nye tiltak for å sikre resultat i samsvar med gitte resultatkrav 

i 2009. 

 

I rapporteringen for juli er Helse Finnmark, UNN og Nordlandssykehuset bedt om å inkludere 

nye tiltak i tiltaksplanen, redegjøre for tiltak som er innarbeidet, herunder bekrefte at nye 

tiltak minst i vedtatt størrelsesorden er utviklet, konsekvens- og risikovurdert, iverksatt, evt. 

når de blir iverksatt, og at forutsatt effekt vil realiseres i 2009. I økonomirapport for juli vil 

status gjennomgås.  

Likviditet og investeringer  
Helse Nord RHF har fortsatt god likviditet, på tross av et avvik fra budsjett på omlag 121 mill 

kr pr. juni. Utbetalinger til gjennomføring av tiltaksplanen mot arbeidsledighet har ikke vært 

budsjettert og bidrar til styrket likviditetsbeholdning. Per juni er det kostnadsført/investert for 

7,9 mill kr av tiltaksmidlene, mens det er innbetalt 64 mill kr.   
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Figur: Likviditet Helse Nord sammenlignet med budsjettert likviditet og kassakredittramme 

 

Figuren viser at likviditeten var 144 mill bedre enn budsjett. Pr juni er det utbetalt 

investeringer for 198 mill kr mindre enn forutsatt i prognosen og Helse Nord RHF har i hittil 

fått om lag 60 mill kr i forskudd på tiltakspakke og andre øremerkede midler som det ikke har 

vært budsjettert med i likviditetsbudsjettet. Korrigert for disse forhold er likviditeten i tråd 

med likviditetsprognosen og sammenfaller med resultatutviklingen vi ser hittil i år.  
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Det er gjennomført investeringer på til sammen 235 mill kr i foretaksgruppen til og med juni 

2009 

 

 
Tabell: Investeringsnivå 2009 sammenlignet med disponibel ramme og ramme overført fra tidligere år 

 

Fremdriften i investeringsprogrammet er betydelig lavere enn budsjettert, det er særlig 

utbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave. NLSH rapporterer at de ikke vil be om å 

få utbetalt hele godkjent lånebeløp for 2009 i år, men vil overføre noe til begynnelsen av neste 

år som følge av forventede lavere utbetalinger. 

Personal 
Personaltall for juni og juli vil presenteres i økonomirapport for juli.  

 

Aktivitet 

Antall opphold somatikk 

 

 
 

Aktivitetsbildet som vi har sett hittil i år fortsetter i juni. Antall opphold per juni viser en 

nedgang på 4,7 % fra i fjor. Helgelandssykehuset og UNN har nedgang.  

 

Helse Finnmark har en vekst (4,0 %) som relaterer seg til økt dagbehandling (+15 %). 

Helseforetaket ligger imidlertid fremdeles lavere enn plantall for DRG.  

 

NLSH ligger omtrent på samme nivå som i fjor (-0,6 % totalt antall opphold). Helseforetaket 

reduserer innleggelser (-2,8 %) og øker dagbehandling (+3,3 %). DRG-inntekter av egen 

behandlingsaktivitet er noe lavere enn budsjettert.  

 

UNN har en nedgang i antall opphold på 7,6 %. Heldøgnsopphold er redusert med 4,6 %, 

mens dagopphold er redusert med 12,1 %.  

 

Helgelandssykehuset har en nedgang på 9,5 % i totalt antall opphold. Heldøgnsopphold er 

redusert med 8,1 %, mens dagopphold går ned med 11,5 %.  
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Psykiatri 
Innrapporterte tall fra UNN (barne- og ungdomspsykiatri) inneholder trolig noen feil som vil 

følges opp i julirapport.  

Barne- og ungdomspsykiatri 

 
Tabell: Aktivitet barne- og ungdomspsykiatri , januar – februar 2008 sammenlignet med 2009 

 

Innen barne- og ungdomspsykiatrien viser poliklinisk aktivitet en reduksjon som har tiltatt 

siden 1. tertial, mens døgnaktiviteten har økt (gjelder NLSH). Nedgang i poliklinisk aktivitet 

gjelder i hovedsak UNN, Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. Helse Finnmark 

rapporterer at årsaken til nedgang ligger i at foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 

2009 enn samme periode 2008. Ved Helgelandssykehuset skyldes nedgang i aktivitet vakante 

stillinger.  

 

UNN er bedt om å kvalitetssikre tall og forklare utviklingen til rapport for juli.   

Voksenpsykiatri 

 
Tabell: Aktivitet voksenpsykiatri januar – februar 2008 sammenlignet med 2009 

 

Aktiviteten innen voksenpsykiatrien er omtrent på samme nivå som i 2008.   

 

UNN har redusert antall registrerte polikliniske konsultasjoner med 5,5 %.  

Rusomsorg 
 

 
Tabell: Aktivitet rusomsorg januar – februar 2008 sammenlignet med 2009 

 

Per juni er døgnaktiviteten noe over fjorårsnivå, mens det er en reduksjon i poliklinisk 

behandling både ved UNN og NLSH.  

 

Døgnaktiviteten (både utskrivninger og liggedøgn) øker i Helse Finnmark og UNN.  
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Vedlegg 

 

Aktivitet somatikk 
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Aktivitet psykisk helsevern for barn og ungdom 
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Aktivitet voksenpsykiatrien 
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Aktivitet rusomsorgen 
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Økonomi 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Basisramme 581 582 573 699 7 883 1 % 5 110 184 5 099 631 10 553 0 %

ISF egne pasienter 107 896 114 145 -6 249 -5 % 911 442 941 206 -29 764 -3 %

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12 010 10 888 1 122 10 % 96 199 92 517 3 682 4 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 4 460 5 167 -707 -14 % 29 816 37 857 -8 041 -21 %

Gjestepasienter 6 479 4 068 2 411 59 % 29 183 28 810 373 1 %

Polikliniske inntekter 16 115 15 787 329 2 % 129 600 132 518 -2 918 -2 %

Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 188 752 -565 -75 % 4 641 2 503 2 138 85 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 2 482 4 561 -2 079 -46 % 32 464 32 767 -303 -1 %

Andre øremerkede tilskudd 15 870 15 400 471 3 % 91 572 90 578 995 1 %

Andre driftsinntekter 39 360 37 173 2 188 6 % 302 825 294 301 8 524 3 %

Sum driftsinntekter 786 443 781 639 4 804 1 % 6 737 926 6 752 688 -14 761 0 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 72 801 58 451 14 350 25 % 428 647 389 034 39 613 10 %

Kjøp av private helsetjenester 33 601 39 293 -5 692 -14 % 289 640 268 071 21 569 8 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 92 561 93 725 -1 165 -1 % 697 378 690 054 7 324 1 %

Innleid arbeidskraft - del av kto 458 17 965 11 436 6 529 57 % 72 802 54 156 18 646 34 %

Lønn til fast ansatte 211 030 198 744 12 286 6 % 2 874 148 2 839 703 34 445 1 %

Vikarer 48 152 47 552 600 1 % 207 878 232 311 -24 433 -11 %

Overtid og ekstrahjelp 30 216 27 869 2 347 8 % 205 223 147 077 58 146 40 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 277 83 111 165 0 % 582 449 581 419 1 030 0 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -24 995 -21 469 -3 526 16 % -206 589 -165 749 -40 841 25 %

Annen lønn 40 709 34 993 5 716 16 % 253 062 236 227 16 834 7 %

Avskrivninger 52 162 53 446 -1 284 -2 % 368 829 374 458 -5 629 -2 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 50 51 -1 -1 %

Andre driftskostnader 137 298 144 064 -6 766 -5 % 1 034 640 1 039 144 -4 504 0 %

Sum driftskostnader 794 777 771 216 23 561 3 % 6 808 157 6 685 957 122 200 2 %

Driftsresultat -8 334 10 423 -18 757 -180 % -70 231 66 731 -136 962 -205 %

Finansinntekter 1 314 977 337 34 % 10 670 8 668 2 001 23 %

Finanskostnader 3 432 5 077 -1 645 -32 % 28 597 25 649 2 948 11 %

Finansresultat -2 118 -4 100 1 981 -48 % -17 928 -16 981 -947 6 %

Ordinært resultat -10 453 6 323 -16 776 -265 % -88 158 49 750 -137 908 -277 %

Juli Akkumulert per Juli

 
Tabell: Resultat i juli 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett. 

 

Foretaksgruppen har i juli et underskudd på 10,5 mill kr. Dette er 16,8 mill kr svakere enn 

budsjettert. Juli måned har 4,8 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettert, mens 

kostnadene er 23,5 millioner kroner over budsjett og et finansresultat som er 2,0 millioner 

bedre enn budsjett. 

 

Kostnadsoverskridelsene i juli skyldes i størst grad kjøp av offentlige helsetjenester, lønn til 

fast ansatte og innleiekostnader. Avviket i kjøp av offentlige helsetjenester består i størst grad 

av avsetninger for usikkerhet knyttet til gjestepasientkjøp mellom regioner i henhold til 

forutsetning om at det opprettes avtaler om gjestepasientkostnader i oppdragsdokumentet 

under punkt 2 Tildeling av midler til Helse Nord RHF. 

 

Lønn til fast ansatte har et overforbruk på 12,2 millioner kroner i juli, noe som tilsvarer 6 %. 

Det meste av dette avviket er på UNN og Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har større 

forbruk av faste ansatte enn forutsatt i uten at bruken av innleid arbeidskraft er vesentlig 

lavere enn budsjett. UNN har lavere forbruk av overtid, ekstrahjelp og vikarer enn budsjett, 

men har en kostnadssprekk på innleid arbeidskraft og faste ansatte. Dette gjelder spesielt hittil 

i år. 

 

Resultatet hittil i år er -88,2 mill kr. Dette er 137,9 mill kr svakere enn budsjett.  Det er et 

overforbruk på driftskostnader på 122,2 millioner kroner. Driftsinntekene har et underskudd 

på 14,4 millioner kroner hittil i år, men det er et avvik på 36,7 mill kr kommer av lavere 

aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt. Målt i antall opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 

enn i 2008 og bildet vi har sett tidligere i år fortsetter i juli. 
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Ser vi aktiviteten målt i DRG-poeng hittil i år og sammenligner med samme periode i fjor ser 

vi en markant nedgang i spesielt UNN og Helgelandssykehuset. UNN har den største 

nedgangen innen egen behandlingsaktivitet. Dette er en trend som har vart noen måneder og 

som fortsetter. Aktiviteten er lavere enn budsjettert og inntektsbortfallet er større enn 

eventuelle kostnadsbesparelser knyttet til den lavere aktiviteten. 

 

 
Tabell: Aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008. 

 

Alle de 4 sykehusforetakene har underskudd i juli, men Nordlandssykehuset stiller seg i 

særstilling i juli med det desidert største negative budsjettavviket på 12,5 millioner kroner.  

 
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF -4,1 0,3 -4,4 -9,2 2,7 -11,9

Nordlandssykehuset HF -17,6 -5,1 -12,5 -59,9 3,4 -63,3

UNN HF -2,1 0,0 -2,1 -47,7 0,0 -47,7

Helse Finnmark HF -1,1 0,5 -1,6 -23,4 0,7 -24,1

Sykehusapotek Nord HF 0,7 1,1 -0,4 -0,7 0,3 -1,0

Helse Nord IKT 4,1 2,7 1,4 10,6 0,4 10,2

Helse Nord RHF 9,8 6,8 2,9 42,1 42,2 -0,1

SUM Helse Nord -10,5 6,3 -16,7 -88,2 49,7 -137,9  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik juli 2009 og hittil i år 
 

Helgelandssykehuset har i juli et underskudd på 4,1 millioner kroner, et avvik fra budsjett på 

4,4 millioner kroner. Dette er omtrent det samme resultatet som foretaket viste i juni og en 

forverring av trenden fra tidligere i år med resultat omtrent i balanse. Det er spesielt kjøp av 

offentlige helsetjenester og innleid arbeidskraft som har store budsjettavvik. 

Gjestepasientkostnadene har økt omtrent tilsvarende overforbruket fra samme periode i fjor. 

Innleie av leger fra firma er lavere hittil i år enn de første sju månedene i 2008, men er fortsatt 

høyere enn budsjett. Helgelandssykehuset har også betydelig lavere aktivitet hittil i år enn i 

fjor, noe de kommenterer at er et resultat av ombygginger og omorganiseringer som har gitt 

redusert aktivitet men ennå ikke de forventede reduserte kostnadene.  

 

Nordlandssykehuset har i juli et resultat som er 12,5 millioner kroner svakere enn budsjett. 

Størst er avviket på lønnskostnader, noe som virker å komme av manglende tiltak og 

manglende effekt av planlagte tiltak. Helseforetaket har en svak utvikling over de siste 

månedene og det vurderes som stor risiko for at foretaket ikke vil kunne oppnå 

budsjettbalanse i de resterende månedene i 2009. 

 

UNN har et resultat i juli som er 2,1 millioner kroner svakere enn budsjett. Det er gjort 

tilbakeføringer av gjestepasientkostnader som må sees i sammenheng med UNNs dårlige 

juniresultat. Foretaket har redusert aktiviteten betraktelig fra samme periode i fjor og har hittil 

i år mindreinntekter på totalt 17,5 millioner kroner og 26,5 millioner kroner mindre i ISF-

inntekter på egne pasienter enn budsjettert. UNN har også et overforbruk knyttet til lønn til 

faste ansatte hittil i år. Dette knytter seg til at reduksjonen i antall månedsverk ikke har vært 

Helse Nord-antall DRG-poeng egen behandlingsaktivitet  per juli 2008 per juli 2009  Endring  
Helgeland  7 857 7 499 -4,6 % 
NLSH 17 688 17 478 -1,2 % 
UNN 30 515 28 818 -5,6 % 
Helse Finnmark  6 175 6 144 -0,5 % 
Helse Nord  62 235 59 939 -3,7 % 
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like stor som planlagt. UNN har et resultat hittil i år som er 47,7 millioner kroner dårligere en 

budsjettert. 

 

Helse Finnmark har i juli et resultat som er 1,6 millioner kroner dårligere enn budsjettert. 

Dette er en forbedring fra de tidligere månedene, men det er fortsatt noe overforbruk lønn. 

Resultatavviket reduseres noe av at pasienttransportkostnadene er lavere enn budsjett i 

perioden. Helse Finnmark har hittil i år et budsjettavvik på -24,1 millioner kroner. Totalt 

utgjør overforbruket på lønnskostnader og innleiekostnader 29,4 millioner kroner. 

Personalkostnadene har hittil i år en vekst på 6,4 % sammenlignet med samme periode i 2008. 

 

Sykehusapotek Nord har et overskudd på 0,3 mill kr i juli, 0,3 mill kr svakere enn budsjettert. 

Lavere aktivitet ved UNN reduserer omsetningen ved apoteket, noe som påvirker resultatet. 

Resultat hittil i år er et underskudd på 1,3 mill kr, 0,6 mill kr svakere enn budsjettert.  

 

Helse Nord IKT har et resultat som er 1,4 millioner kroner bedre enn budsjett i juli og et 

overskudd hittil i år på 10,6 millioner kroner.  

 

Helse Nord RHF har et overskudd på 9,8 millioner kroner i juli, mot et budsjettert overskudd 

på 6,8 millioner kroner. Det er tatt inn en avsetning for ekstra gjestepasientkostnader mellom 

regionene. Det er satt av midler for eventuelle krav fra andre regioner. Det er også tatt inn 

midler av buffer for å finansiere denne avsetningen. 

 

 

Budsjettavvik 

i % av inntekt

Budsjettavvik 

i % av inntekt

juli hittil i år

Helgelandssykehuset HF -5,1 % -1,6 %

Nordlandssykehuset HF -6,9 % -3,8 %

UNN HF -0,6 % -1,6 %

Helse Finnmark HF -1,8 % -2,9 %

Sykehusapotek Nord HF -1,8 % -0,6 %

Helse Nord IKT 10,4 % 10,9 %

Helse Nord RHF 2,8 % 0,0 %

SUM Helse Nord -2,0 % -2,0 %  
Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i juli 2009 og hittil i år 

 

Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst 

omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor. UNN og Helse Finnmark har et bedre resultat i juli 

enn i hittil i år. UNN har med juliresultatet resultat hittil i år som er på høyde med 

Helgelandssykehuset og best blant sykehusforetakene så langt. 

Prognose 
 

Prognose for 2009 er et resultat i henhold til HODs resultatkrav om balanse. 

Slik administrerende direktør ser det er utviklingen så avvikende fra budsjett at 

administrasjonen vil innstille for styret i Helse Nord i styremøte 25. august at resultatmålet for 

foretaksgruppen justeres til resultatkravet for HOD.  

Funksjonsregnskap 
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Funksjon Avvik hittil i år % avvik Endring R08-R09 % endring

Sum Somatikk 105 545                2,3 % 238 989                5,6 %

Sum Psykisk helse 1 039                    0,1 % 19 366                  1,9 %

Sum Rusomsorg 11 394                  7,2 % 25 228                  18,8 %

Sum Prehospitale tjenester 43 773                  4,6 % 86 350                  9,9 %

Sum Personal og adm (39 739)                 -34,3 % (27 174)                 -19,0 %

Sum driftskostnader 122 012                1,8 % 459 407                7,1 %  
Tabell: Avvik i driftskostnader hittil i år og endring i kostnader hittil i år fra samme periode i 2008 

 

Hittil i år er det et avvik på kostnadene på 122 millioner kroner i forhold til budsjett. Det 

største avviket i kroner og øre er innen somatikk. Samtidig har kostnadene innen somatikk økt 

med 5,6 % fra samme periode i 2008.  

 

Psykisk helse har en økning og liten budsjettsprekk, men dette er mindre enn for de andre 

områdene. Dette gjør at den relative prioriteringen av psykisk helse er lavere enn forutsatt i 

budsjettet. 

 

Rusomsorgen har også en sterk økning fra samme periode i fjor. Deler av dette er ønsket 

vekst, men det foreligger også budsjettsprekk på dette feltet. Det er ikke bare vekst i 

kostnadene, men også en vekst i aktiviteten. 

 

Det er også en vekst utover budsjett på prehospitale tjenester. Det er avvik på alle 

helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset. Mye av budsjettoverskridelsene 

kommer på ambulansetjenesten i Finnmark som også har en forholdsvis høy vekst i 

kostnadene fra samme periode i fjor. 

 

Personal og administrasjon er den posten som er redusert mest og har mindreforbruk i forhold 

til budsjett. Det er generelt sett mindreforbruk på denne posten i helseforetakene. Helse Nord 

IKT har også lavere driftskostnader enn forutsatt. Det største underforbruket kommer av at 

Sykehusapotek Nord har reduserte driftskostnader som følge av lavere aktivitet, spesielt ved 

UNN. 
 

Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009

Sum Somatikk 546 687          508 443          4 268 284      4 507 272     4 401 728     7 877 060     

Sum Psykisk helse 104 917          109 722          1 044 536      1 063 902     1 062 863     1 887 001     

Sum Rusomsorg 10 893            18 249             133 977          159 205        147 811        272 630         

Sum Prehospitale tjenester 126 345          119 900          875 435          961 786        918 012        1 639 826     

Sum Personal og adm 5 934              14 903             142 979          115 805        155 544        284 890         

Sum driftskostnader 794 777         771 216         6 465 212     6 807 970    6 685 957    11 961 408  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

 
Tabell: Kostnader pr. funksjon  

 

Likviditet og investeringer  
 

Helse Nord RHF har fortsatt god likviditet, på tross av et avvik fra budsjett på omlag 138 mill 

kr pr. juli. Utbetalinger til gjennomføring av tiltaksplanen mot arbeidsledighet bidrar til 

styrket likviditetsbeholdning. Per juli er det kostnadsført/investert 14 mill kr av 

tiltaksmidlene, mens det er innbetalt 75 mill kr.   

 

I foretaksmøtet 9. juni 2009 ble rammene for kassakreditt fastsatt til kr. 650 mill kroner.   
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Likviditet 2009
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31 juli var det 189 mill kroner i banken, mens prognosen var 79 mill kroner, 

bankbeholdningen var dermed 110 mill kroner høyere enn likviditetsprognose og budsjett.  

 

Det er gjennomført investeringer på til sammen 269 mill kroner i foretaksgruppen til og med 

juli 2009. Pr juli er det investert for 212 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. 

Forsinket fremdrift i investeringsprogrammet og sysselsettingspakken forklarere til sammen 

273 mill kroner av den gode likviditeten til Helse Nord. Budsjettavviket pr, juni er 138 mill 

kroner. Korrigert for disse forhold er likviditeten 25 mill kroner dårligere enn prognosen og 

forklares hovedsakelig med endringer i arbeidskapitalen. 

 

 

Investeringsrammene er oppdatert etter styrets vedtak i mai og administrativ tillatelse til å 

gjennomføre ombygging innenfor rusbehandling ved UNN Tromsø. 

 
Ubrukte rammer Justert

Investeringer 2002-2008 Ramme 2009 Sum disponibelt invest hittil 09 Forbruk 

Helse Nord RHF 19,9 12,90 32,8 9,0 27 %

Helse Finnmark -8,0 41,25 33,2 16,9 51 %

UNN -4,4 207,45 203,1 97,0 48 %

NLSH 94,5 362,10 456,6 108,4 24 %

Helgeland -21,9 44,90 23,0 4,6 20 %

Apotek 1,5 0,00 1,5 0,7 46 %

HN IKT 18,7 50,70 69,4 32,5 47 %

Styrets disp 0,0 0,70 0,7 0 %

SUM 100,2 720,00 820,2 269,1 33 %  
 

Fremdriften i investeringsprogrammet er lavere enn budsjettert for alle enhetene. Det er særlig 

utbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave.  
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Personal 

Sykefravær 

Totalt 

fravær

Fravær over 

56 dager

Fravær 

under 56 

dager

Fravær 

under 16 

dager

Totalt 

fravær

Fravær over 

56 dager

Fravær 

under 56 

dager

Fravær 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF 4,2% 2,1 % 4,0% 2,0 %

Nordlandssykehuset HF 4,3% 2,3 % 4,3% 2,2 %

Universitetssykehuset HF 4,6% 2,9 % 4,6% 2,8 %

Helse Finnmark HF 4,8% 2,8 % 4,5% 2,6 %

Sykehusapotek Nord HF 6,2% 3,2 % 4,4% 2,4 %

Helse Nord IKT 2,4% 1,8 % 2,7% 1,6 %

Helse Nord RHF 1,6% 0,9 % 1,5% 0,7 %

SUM Helse Nord 4,5% 2,7 % 4,4% 2,6 %

Totalt 

fravær

Fravær over 

56 dager

Fravær 

under 56 

dager

Fravær 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF -0,2% -0,1 %

Nordlandssykehuset HF 0,0% 0,0 %

Universitetssykehuset HF -0,0% -0,1 %

Helse Finnmark HF -0,3% -0,3 %

Sykehusapotek Nord HF -1,8% -0,8 %

Helse Nord IKT 0,2% -0,2 %

Helse Nord RHF -0,1% -0,2 %

SUM Helse Nord -0,1% -0,1 %

Januar - juni 2009Jan - juni 2008

Endring

 
Tabell: Sykefravær januar – juni 2009 sammenlignet med samme periode i 2008 (avrundinger på prosentpoeng) 

 

Sykefraværet rapporteres i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer at uttrekk fra 

fraværsregisteret gjøres 1,5 måned etter utgangen av den aktuelle måneden. Dette innebærer 

at det vil være noen etterregistreringer som ikke har blitt fylt inn.  

 

I juni måned var sykefraværet 8,8 %. Dette er en reduksjon omtrent det samme som i juni 

2008. Ser vi første halvår under ett er nivået det samme akkurat det samme som for 

tilsvarende periode i 2008. Helse Nord IKT og Sykehusapoteket har størst økning fra samme 

periode i fjor. Helse Finnmark har hatt en nedgang i sykefraværet som fortsetter 

sammenlignet med fjoråret. De siste månedene har også Helgelandssykehuset hatt lavere 

sykefravær enn samme måned året før, sånn at økningen hittil i år er lavere enn det har vært 

forgående måneder. 

  

Generelt sett er trenden i samfunnet at sykefraværet er litt høyere enn det har vært tidligere. 

For nærmere informasjon rundt oppfølging sykefravær i Helse Nord vises det til styresak 55-

2009 tertialrapport nr. 1-2009. 

 

Bemanningsutvikling 
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Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2007 - 2009 

 

Månedsverkstellingen kommer fra lønnskjøringene. Lønnskjøringen for august måned har stor 

påvirkning på lønnskostnadene for juli måned, og er derfor tatt med i denne analysen. 

 

Helse Nord har i august en bemanning på 12 555 månedsverk. Dette er 62 månedsverk mindre 

enn for juni 2008. Hittil i år er bemanningen redusert med i snitt 152 månedsverk.  

 

I sak 4-2008 Budsjett- konsolidert ble det beregnet at foretakene måtte redusere 

lønnskostnadene tilsvarende 300 årsverk for å nå budsjett. Realisert reduksjon, som utgjør 

omtrent halvparten av beregnet behov for bemanningsreduksjon, er samlet sett ikke 

tilstrekkelig. Samlet sett har Helse Nord et overforbruk på lønnskostnader på 45 millioner 

kroner hittil i år tilsvarer overforbruket pr. månedsverk rundt 43 000 kroner. 

 

Grafisk sammenligning av bemanningsutviklingen pr. HF ligger bak som vedlegg. 

 
Gjennomsnittlige 

månedsverk

Jan - aug 

08

Jan - aug 

09 Differanse

Helse Finnmark 1 523 1 548 24

UNN 6 057 5 919 -138

Nordlandssykehuset 3 218 3 134 -84

Helgelandssykehuset 1 280 1 316 36

Sykehusapotek Nord 81 78 -3

Helse Nord RHF 53 54 1

Helse Nord IKT 139 150 11

Sum Helse Nord 12 352 12 200 -152  
Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan – aug 09  

sammenlignet med samme periode i 08
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Månedsverk August 08 August 09 Differanse

Helse Finnmark 1 609 1 643 34

UNN 6 105 6 006 -99

Nordlandssykehuset 3 308 3 262 -46

Helgelandssykehuset 1 316 1 368 53

Sykehusapotek Nord 85 78 -7

Helse Nord RHF 53 53 0
Helse Nord IKT 142 145 2

Sum Helse Nord 12 619 12 555 -63  
Tabell: Antall månedsverk august 2009 sammenlignet med august 2008. 

 

 

Aktivitet 

Antall opphold somatikk 
 

 
 

Aktivitetsbildet innen somatisk virksomhet i juli er grovt sett som vi har sett hittil i år. Antall 

opphold per juni viser en nedgang på 4,1 % fra i fjor (mot 4,7 % per juni). Nedgangen gjelder 

fremdeles Helgelandssykehuset (-8,6 %) og UNN (-7,3 %).  

 

Vekst i Helse Finnmark (5,0 %) relaterer seg i hovedsak til økt dagbehandling (+15,4 %).  

 

NLSH ligger fremdeles omtrent på samme nivå som i fjor (-0,2 % totalt antall opphold). 

Innleggelser er redusert (-2,4 %) og øker dagbehandling (+3,8 %).  

 

UNN har en nedgang i antall opphold på 7,3 %. Heldøgnsopphold er redusert med 4,3 %, 

mens dagopphold er redusert med 11,9 %.  

 

Helgelandssykehuset har en nedgang på 8,6 % i totalt antall opphold. Heldøgnsopphold er 

redusert med 7,7 %, mens dagopphold har gått ned med 9,8 %.  

Psykiatri og rus 
UNN har ikke rapportert tall for barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg for juli måned slik 

at tallene i rapporten inneholder tall per juni for UNN. Innen rusomsorgen er tall for Klinikk 

Nord per juni.   
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Barne- og ungdomspsykiatri 

 
 

Tabell: Aktivitet barne- og ungdomspsykiatri sammenlignet med 2009 

 

Innen barne- og ungdomspsykiatrien viser poliklinisk aktivitet fremdeles en reduksjon, mens 

døgnaktiviteten har økt (gjelder NLSH). Nedgang i poliklinisk aktivitet gjelder i hovedsak 

UNN, Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. Helse Finnmark rapporterer at årsaken til 

nedgang ligger i at foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 2009 enn samme periode 

2008. Ved Helgelandssykehuset skyldes nedgang i aktivitet vakante stillinger.  

 

Voksenpsykiatri 

 
Tabell: Aktivitet voksenpsykiatri sammenlignet med 2009 

 

Aktiviteten innen voksenpsykiatrien er omlag på samme nivå som i 2008.   

 

UNN rapporterer som eneste foretak reduksjon i antall registrerte polikliniske konsultasjoner 

(-6,6 %).  

Rusomsorg 
 

 
Tabell: Aktivitet rusomsorg sammenlignet med 2009 

 

Per juni er døgnaktiviteten noe over fjorårsnivå, mens det er en reduksjon i poliklinisk 

behandling både ved UNN og NLSH.  

 

Døgnaktiviteten (både utskrivninger og liggedøgn) øker i Helse Finnmark og UNN.  
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Vedlegg 

Vedlegg: Aktivitet somatikk 
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Vedlegg: Aktivitet psykisk helsevern for barn og ungdom 
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Vedlegg: Aktivitet voksenpsykiatrien 
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Vedlegg: Aktivitet rusomsorgen 
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Vedelegg: Sykefravær 
 

Totalt 

fravær

Fravær over 

56 dager

Fravær 

under 56 

dager

Fravær 

under 16 

dager

Totalt 

fravær

Fravær over 

56 dager

Fravær 

under 56 

dager

Fravær 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF 4,9% 2,2 % 3,2% 1,5 %

Nordlandssykehuset HF 3,7% 1,9 % 4,3% 2,3 %

Universitetssykehuset HF 4,5% 2,5 % 4,5% 2,4 %

Helse Finnmark HF 4,0% 2,3 % 4,4% 2,1 %

Sykehusapotek Nord HF 6,8% 3,3 % 4,7% 2,0 %

Helse Nord IKT 1,5% 1,0 % 1,9% 0,9 %

Helse Nord RHF 1,1% 1,1 % 0,0% 0,0 %

SUM Helse Nord 4,2% 2,3 % 4,2% 2,2 %

Totalt 

fravær

Fravær over 

56 dager

Fravær 

under 56 

dager

Fravær 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF -0,6 % 1,1 % -1,7 % -0,7 %

Nordlandssykehuset HF 0,3 % -0,3 % 0,6 % 0,4 %

Universitetssykehuset HF 0,3 % 0,3 % 0,0 % -0,1 %

Helse Finnmark HF -0,1 % -0,5 % 0,3 % -0,2 %

Sykehusapotek Nord HF -1,4 % 0,7 % -2,1 % -1,3 %

Helse Nord IKT -1,6 % -2,0 % 0,4 % -0,1 %

Helse Nord RHF -0,9 % 0,1 % -1,1 % -1,1 %

SUM Helse Nord 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Juni 2009

Endring

Juni 2008
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Vedlegg: Bemanningsutvikling pr. HF 
 

 
Bemanningsutvikling Helgelandssykehuset 2007 – 2009 

 

 

 
Bemanningsutvikling Nordlandssykehuset 2007 – 2009 

 

 
Bemanningsutvikling UNN 2007 – 2009 
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Bemanningsutvikling Helse Finnmark 2007 - 2009 


