
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

23. september 2009 
 
 
 
 
 

 Sak 75-2009 Økonomirapport nr. 8-2009 side 1 
 
 Sak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport 
  nr. 07/08: Organisering av  
  legetjenesten ved kirurgisk virksomhet  
  ved to lokalsykehus,  
  jf. styresak 49-2008 side 14 
 
 
 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.9.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 75-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 
 Sakspapirer ble ettersendt. 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Vedlagt følger økonomirapport for august 2009. 
 
Foretaksgruppen har i august samlet et positivt resultat på om lag 30 mill kr, noe som er ca 25 
mill kr bedre enn budsjettert denne måneden. Det positive resultatet skyldes i hovedsak 
tilbakeføringer, og det er adm. direktørs vurdering at det underliggende økonomiske 
driftsresultatet er om lag 5 mill kr dårligere enn budsjett.  
 
Dette innebærer at det er en bedring i driftsøkonomien i foretaksgruppen i august, men det er 
ennå ikke balanse i driften i forhold til budsjett eller Helse- og omsorgsdepartementets 
styringsmål.  
 
Hittil i år har foretaksgruppen et negativt resultat på 58 mill kr, noe som er 112 mill kr 
dårligere enn budsjettert. 
 
Adm. direktør vil legge frem en fullstendig tertialrapport til neste styremøte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 8-2009 til orientering. 
 
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at 

helseforetakene fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å 
bringe driften i balanse.  

 
 
Bodø, den 21. september 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Økonomirapport nr. 8-2009 
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Økonomi 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 719 962 733 176 -13 214 -2 % 5 830 146 5 832 807 -2 661 0 %
ISF egne pasienter 109 737 113 958 -4 221 -4 % 1 021 179 1 055 164 -33 985 -3 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 14 046 11 914 2 131 18 % 110 244 104 431 5 813 6 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 5 559 5 201 358 7 % 35 375 43 059 -7 684 -18 %
Gjestepasienter 5 428 4 594 834 18 % 34 610 33 404 1 207 4 %
Polikliniske inntekter 13 940 16 746 -2 806 -17 % 143 540 149 264 -5 724 -4 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 261 1 379 -1 118 -81 % 4 902 3 881 1 020 26 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 862 4 561 -2 699 -59 % 34 326 37 328 -3 002 -8 %
Andre øremerkede tilskudd 16 082 17 010 -928 -5 % 107 655 107 588 66 0 %
Andre driftsinntekter 41 078 38 005 3 074 8 % 343 903 332 306 11 598 3 %
Sum driftsinntekter 927 953 946 544 -18 591 -2 % 7 665 880 7 699 232 -33 352 0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 64 735 57 751 6 984 12 % 493 382 446 785 46 597 10 %
Kjøp av private helsetjenester 45 070 39 082 5 988 15 % 334 710 307 153 27 557 9 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 97 337 99 196 -1 859 -2 % 794 715 789 250 5 465 1 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 22 771 16 396 6 375 39 % 95 573 70 552 25 021 35 %
Lønn til fast ansatte 300 255 321 746 -21 492 -7 % 3 174 402 3 161 449 12 953 0 %
Vikarer 46 088 53 909 -7 821 -15 % 253 965 286 220 -32 254 -11 %
Overtid og ekstrahjelp 31 711 29 071 2 640 9 % 236 934 176 148 60 786 35 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 781 83 556 225 0 % 666 230 664 975 1 255 0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -26 332 -21 884 -4 448 20 % -232 921 -187 633 -45 289 24 %
Annen lønn 41 668 38 820 2 848 7 % 294 730 275 047 19 682 7 %
Avskrivninger 51 645 54 268 -2 624 -5 % 420 474 428 726 -8 252 -2 %
Nedskrivninger 482 483 -1 0 % 533 534 -1 0 %
Andre driftskostnader 136 503 165 746 -29 243 -18 % 1 171 143 1 204 890 -33 747 -3 %
Sum driftskostnader 895 713 938 140 -42 427 -5 % 7 703 870 7 624 096 79 774 1 %
Driftsresultat 32 240 8 404 23 836 284 % -37 990 75 135 -113 126 -151 %

Finansinntekter 2 501 977 1 523 156 % 13 170 9 646 3 525 37 %
Finanskostnader 4 553 5 077 -524 -10 % 33 150 30 726 2 424 8 %
Finansresultat -2 052 -4 100 2 047 -50 % -19 980 -21 081 1 101 -5 %
Ordinært resultat 30 188 4 305 25 884 601 % -57 970 54 055 -112 025 -207 %

August Akkumulert per August

 
Tabell: Resultat i august 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett. 
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Foretaksgruppen har i august et overskudd på 30,2 mill kr. Dette er 25,8 mill kr bedre enn 
budsjettert. Resultatene for august er i stor grad preget av tilbakeføringer, herunder har 
Nordlandssykehuset hensyntatt besparelser i fht budsjett  på lønnsoppgjøret. 
Dette innebærer at det positive budsjettavviket på 25,8 millioner kroner ikke kan tilskrives en 
underliggende økonomisk situasjon med positive resultat. 
 
Det er administrerende direktørs vurdering at det underliggende økonomiske resultatet i 
foretaksgruppen i august er på rundt minus 5millioner kroner. 
 
Helseforetakene har frist til å levere tertialrapport til Helse Nord i månedsskiftet 
september/oktober, og denne rapporten bygger derfor kun på tall og supplerende informasjon 
hentet inn fra helseforetakene. 
 
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
august august august hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF 2,2 0,5 1,7 -7,0 3,2 -10,3
Nordlandssykehuset HF 19,3 -3,4 22,6 -40,6 0,0 -40,7
UNN HF -4,6 0,0 -4,6 -52,2 0,0 -52,2
Helse Finnmark HF -1,3 -0,3 -1,0 -24,7 0,1 -24,7
Sykehusapotek Nord HF 0,4 0,3 0,1 -0,3 0,6 -1,0
Helse Nord IKT 0,6 1,2 -0,6 11,2 1,6 9,6
Helse Nord RHF 13,7 6,3 7,4 55,7 48,5 7,3
SUM Helse Nord 30,2 4,6 25,5 -58,0 54,1 -112,0  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik august 2009 og hittil i år 
 
Resultatet hittil i år er -58,0 millioner kroner. Dette er 112 millioner kroner svakere enn 
budsjett.  Det er et overforbruk på driftskostnader på 79,8 millioner kroner. Driftsinntekene er 
33,4 millioner kroner lavere enn budsjettert hittil i år, hvorav det aller meste skyldes lavere 
aktivitetsbaserte inntekter. Målt i antall opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 enn i 2008. 
 
Hittil i år er kostnadsoverskridelsene i foretaksgruppen størst på kjøp av offentlige og private 
helsetjenester, innleiekostnader og overtid/ekstrahjelp. 
 
På kjøp av offentlige helsetjenester er det gjort 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. 
 
 
Helgelandssykehuset har i august et overskudd på 2,2 millioner kroner, et resultat som er 1,7 
millioner kroner bedre enn budsjett.  
 
Hittil i år er det i størst grad kjøp av offentlige helsetjenester som står for det største 
overforbruket. Helgelandssykehuset har lavere aktivitet hittil i år enn i fjor. Det kommenteres 
at ombygginger og omorganiseringer har gitt redusert aktivitet, men ennå ikke de forventede 
reduserte kostnadene.  
 
Nordlandssykehuset har i august et resultat som er 22,6 millioner kroner bedre enn budsjett.  
Som beskrevet lenger opp ligger det i overskuddet engangseffekter av lønnsoppgjør og 
Microsoft-lisenser. Hittil i år er overforbruket på Nordlandssykehuset lønnskostnader, 
innleiekostnader og pasientreisekostnader, noe som virker å komme av manglende tiltak og 
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manglende effekt av planlagte tiltak. Nordlandssykehuset har ikke endret prognosen for 2009 
på -60 millioner kroner. 
 
UNN har et resultat i august som er 4,6 millioner kroner svakere enn budsjett. Foretaket har 
redusert aktiviteten betraktelig fra samme periode i fjor, og har hittil i år mindreinntekter på 
totalt 19,9 millioner kroner og 24 millioner kroner mindre i ISF-inntekter på egne pasienter 
enn budsjettert. På lønnssiden er det største avviket i % på overtid og ekstrahjelp. UNN har et 
resultat hittil i år som er 52,2 millioner kroner dårligere en budsjettert. 
 
Helse Finnmark har i august et resultat som er 1 million kroner dårligere enn budsjettert. 
Dette er en forbedring fra de tidligere månedene. Helse Finnmark har hittil i år et 
budsjettavvik på -24,8 millioner kroner. Netto overforbruk på overtid, ekstrahjelp og vikarer 
utgjør rundt 15 millioner kroner. 
 
Sykehusapotek Nord har et overskudd på 0,4 millioner kroner mot et budsjett på 0,3 millioner 
kroner. Lavere aktivitet ved UNN reduserer omsetningen ved apoteket, noe som påvirker 
resultatet. Resultat hittil i år er et underskudd på 0,3 mill kr, 1 mill kr svakere enn budsjettert.  
 
Helse Nord IKT har et resultat som er 0,6 millioner kroner dårligere enn budsjett i august og 
et overskudd hittil i år på 11,2 millioner kroner.  
 
Helse Nord RHF har et overskudd på 13,7 millioner kroner i august, mot et budsjettert 
overskudd på 6,3 millioner kroner. Det er tatt inn en avsetning for gjestepasientkostnader 
mellom regionene innen opptrening/rehabilitering Det er samtidig tatt inn midler av buffer for 
å finansiere denne avsetningen. Det positive resultatavviket i Helse Nord RHF er 
engangseffekter. 
 
 
 

Budsjettavvik 
i % av inntekt

Budsjettavvik 
i % av inntekt

august hittil i år

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

Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i august 2009 og hittil i år 
 
Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst 
omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor. 
 
Det vises til vedlegg økonomi på slutten av denne rapporten for en grafisk fremstilling av 
resultatutviklingen i Helse Nord og hvert av de fire sykehusforetakene. 
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Prognose 
 
Augustresultatene kommenteres i tertialrapportene fra helseforetakene med frist i 
månedsskiftet september/oktober. Administrerende direktør vil gi en oppdatert prognose i 
forbindelse med tertialrapport 2-2009. 

Funksjonsregnskap 
Oppdatert funksjonsregnskap vil bli fremlagt i tertialrapport 2-2009. 

Likviditet og investeringer  
 
Helse Nord RHF har fortsatt god likviditet, på tross av et resultatavvik  på omlag 112 mill kr 
pr. august 
 

Likviditet 2009
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31. august var det 330 mill kroner bedre likviditet enn forutsatt i prognosen. 
 
Den viktigste forklaringen på dette avviket er fremdriften i investeringsprogrammet som er 
betydelig lavere enn forutsatt. I tillegg er fremdriften i tiltaksplanen (mot arbeidsledighet) lav, 
og utbetalingene til raskere tilbake er lavere enn overføringene fra eier. Korrigert for disse 
forhold og et budsjettavvik pr, august på 112 mill kroner, er likviditeten ca 82 mill bedre enn 
prognosen.  
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Tabell: Avviksforklaring likviditet 
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 312 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
august 2009, dette er 238 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen 
 

Ubrukte rammer Justert
Investeringer 2002-2008 Ramme 2009 Sum disponibelt invest hittil 09 Forbruk 
Helse Nord RHF 19,9 12,90 32,8 9,6 29 %
Helse Finnmark -8,0 41,25 33,2 21,5 65 %
UNN -4,4 207,45 203,1 120,5 59 %
NLSH 94,5 362,10 456,6 116,9 26 %
Helgeland -21,9 44,90 23,0 6,9 30 %
Apotek 1,5 0,00 1,5 1,4 93 %
HN IKT 18,7 50,70 69,4 34,9 50 %
Styrets disp 0,0 0,70 0,7 0 %
SUM 100,2 720,00 820,2 311,7 38 %  
Fremdriften i investeringsprogrammet er lavere enn budsjettert for alle enhetene unntatt Helse 
Finnmark. Det er særlig investeringsutbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave.  
 

Forklaring avvik likviditet mill kr August

Forsinket fremdrift investeringer 238
Forsinket fremdrift tiltaksplan 63
Forsinket fremdrift Raskere tilbake ca. 60
Andre forhold 82
Resultatavvik (avvik fra budsjett) -112
Sum 330

Avvik Bank og prognose 330
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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 8,6% 4,3% 4,2% 2,1 % 8,7% 4,8% 3,9% 2,0 %

Nordlandssykehuset HF 9,1% 4,9% 4,2% 2,2 % 9,2% 4,8% 4,3% 2,2 %

Universitetssykehuset HF 9,5% 4,8% 4,6% 2,8 % 9,5% 5,0% 4,5% 2,6 %

Helse Finnmark HF 9,5% 4,8% 4,6% 2,6 % 8,9% 4,5% 4,4% 2,4 %

Sykehusapotek Nord HF 8,3% 2,5% 5,8% 3,0 % 9,2% 5,0% 4,2% 2,2 %

Helse Nord IKT 4,7% 2,2% 2,5% 1,8 % 4,7% 2,1% 2,6% 1,6 %

Helse Nord RHF 2,8% 1,4% 1,4% 0,8 % 2,6% 1,1% 1,5% 0,8 %

SUM Helse Nord 9,2% 4,7% 4,4% 2,6 % 9,2% 4,8% 4,4% 2,5 %

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF 0,1% 0,5% -0,3% -0,1 %

Nordlandssykehuset HF 0,1% -0,1% 0,1% 0,0 %

Universitetssykehuset HF 0,0% 0,1% -0,1% -0,2 %

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

Sykehusapotek Nord HF 0,8% 2,5% -1,6% -0,8 %

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

Helse Nord RHF -0,2% -0,3% 0,1% 0,0 %

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

Jan ‐ juli 2008 Januar ‐ juli 2009

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 juli måned var sykefraværet i Helse Nord på 8,6 %. Dette er en reduksjon på -0,3 % 
sammenlignet med juli 2008.  Aggregert for perioden januar – juli 2009 er sykefraværet 
tilsvarende for samme periode i 2008 – 9,2 %. 
 
For juli måned er det Nordlandssykehuset og RHF som har størst økning sammenlignet med 
juli 2008, mens Helse Nord IKT (3,5 %) og Sykehusapoteket (1,9 %) har hatt den største 
reduksjon.  Helgelandsykehuset og UNN har også et positivt avvik i juli.  
 
Sykehusapoteket størst økning for perioden januar – juli 2009. Det skyldes fortsatt høyt 
langtidsfravær (>17 dager). Helse Finnmark fortsetter trenden fra forrige månedsrapport med 
størst nedgang i sykefraværet sammenlignet med fjoråret.   
  
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. 
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Bemanningsutvikling 
 

 
Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2007 - 2009 
 
Månedsverkstellingen kommer fra lønnskjøringene. Lønnskjøringen for september måned har 
stor påvirkning på lønnskostnadene for august måned, og er derfor tatt med i denne analysen. 
 
Helse Nord har i september en bemanning på 12 502 månedsverk. Dette er 72 månedsverk 
mindre enn for september 2008. Hittil i år er bemanningen redusert med i snitt 146 
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. Overforbruket på lønnskostnader hittil i år er allikevel i størst grad preget av 
overforbruk på inneleie gjennom firma og overtid/ekstrahjelp. 
 
Grafisk sammenligning av bemanningsutviklingen pr. HF ligger bak som vedlegg. 
 

Gjennomsnittlige 
månedsverk 

Jan - sep  
08 

Jan - sep  
09 

Differanse 

Helse Finnmark  1 535 1566 30 

UNN 6 053 5916 ‐136 

Nordlandssykehuset 3 226 3151 ‐75 

Helgelandssykehuset 1 292 1318 26 

Sykehusapotek Nord  81 79 ‐2 

Helse Nord RHF 53 54 1 

Helse Nord IKT 140 150 10 

Sum Helse Nord 12 380 12 234 -146 

 
Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan – sep 09  

sammenlignet med samme periode i 08 
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Vedlegg 

Vedlegg økonomi 

Resultatutvikling Helse Nord 
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Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Nord 
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Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF 
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Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Nordlandssykehuset 
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Resultatutvikling UNN HF 
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Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for UNN 
 

Resultatutvikling Helse Finnmark HF 
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Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Finnmark HF 
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Resultatutvikling Helgelandssykehuset 
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Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helgelandssykehuset HF 
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Vedlegg Personal  
Sykefravær juli  

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 9,2% 4,6% 4,6% 2,1 % 8,5% 5,2% 3,3% 1,5 %

Nordlandssykehuset HF 9,1% 5,4% 3,7% 1,7 % 9,7% 5,0% 4,7% 2,0 %

Universitetssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 2,1 % 8,6% 4,6% 4,0% 1,8 %

Helse Finnmark HF 8,1% 4,5% 3,5% 1,5 % 8,0% 4,2% 3,9% 1,5 %

Sykehusapotek Nord HF 9,9% 6,9% 3,0% 1,7 % 7,9% 5,3% 2,6% 0,6 %

Helse Nord IKT 6,1% 3,2% 2,9% 1,5 % 2,6% 0,7% 1,9% 1,6 %

Helse Nord RHF 0,1% 0,0% 0,1% 0,1 % 3,4% 2,1% 1,3% 1,3 %

SUM Helse Nord 8,9% 4,9% 4,1% 1,9 % 8,6% 4,6% 4,0% 1,8 %

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Juli 2008 Juli 2009

Endring

 
Tabell: Sykefravær juli 2008 sammenlignet med juli 2009 
 
Månedsverk september 
 
  

Månedsverk 
September 

08 
September 

09 Differanse 

Helse Finnmark  1633 1709 76 

UNN 6014 5893 ‐121 

Nordlandssykehuset 3292 3286 ‐7 

Helgelandssykehuset 1385 1327 ‐59 

Sykehusapotek Nord  78 83 5 

Helse Nord RHF 54 55 1 

Helse Nord IKT 148 149 1 

Sum Helse Nord 12 605 12 502 -103 
Tabell: Antall månedsverk september 2009 sammenlignet med september 2008. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.9.2009 200800551-6 134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 79-2009/5  OPPFØLGING AV INTERNREVISJONSRAPPORT  
 NR. 07/08: ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
 KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO LOKALSYKEHUS,  
 JF. STYRESAK 49-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai 2008. 
Styret fattet følgende vedtak:   
 
1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.  
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3: 

 Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er 
gitt. 

 Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge. 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de 
problemstillinger som tas opp i rapporten. 

 
Dette er en forsinket orientering om status for de problemstillinger som er beskrevet i 
rapporten.  
 
Bakgrunn  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – 
oppsummering”. Rapporten gjelder to gjennomførte revisjonsprosjekter, ett vedrørende Helse 
Finnmark HF og ett vedrørende Nordlandssykehuset HF. Revisjonsprosjektene hadde 
følgende formål: 
 
o Helse Finnmark HF 

Å fastslå om internkontrollen ved Klinikk Kirkenes, kirurgisk avdeling, gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at lovgivningens krav til pasientjournalføring blir fulgt. 

o Nordlandssykehuset HF 
Å undersøke om organiseringen av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet i Lofoten gir 
Nordlandssykehuset HF tilstrekkelig sikkerhet for at man innfrir gjeldende krav til hvilke 
tjenester som utføres, forsvarlig utførelse av tjenestene, og dokumentasjon i 
pasientjournaler. 

 
Vurdering 
Internrevisjonen har gjort følgende vurdering og anbefalinger:  
 
2.1 Tjenester som utføres (Nordlandssykehuset Lofoten)  
Ut fra den gjennomførte revisjon synes virksomheten ved kirurgisk avdeling, 
Nordlandssykehuset Lofoten, å foregå i samsvar med vedtatte retningslinjer om organisering 
av elektiv ortopedi og sentralisering av lavvolumoperasjoner. Ordningen er imidlertid ikke 
formalisert. 
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Internrevisjonen anbefaler at organiseringen av elektiv ortopedi i Nordlandssykehuset HF 
formaliseres, f.eks. gjennom avtale mellom foretaksledelsen og avdelingsledelsen om 
oppgaver og arbeidsdeling.  
 
2.2 Forsvarlig utførelse av tjenesten (Nordlandssykehuset Lofoten)  
Internrevisjonen konstaterer at mange gode tilbud er etablert for å hindre at det skjer brudd på 
kravet om faglig forsvarlighet som følge av beskjeden fast bemanning og omfattende bruk av 
vikarer på kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. Det er åpenbart behov for 
sterk fokus på situasjonen og iverksetting/videreføring av relevante tiltak også i fremtiden, og 
internrevisjonen har inntrykk av at avdelingen er meget bevisst på dette. 
 
Internrevisjonen tilrår at prosedyrebeskrivelsene innen kirurgien snarest blir lagt inn i 
kvalitetssystemet DocMap, og at det vurderes innført en ordning hvor det kvitteres for mottatt 
opplæring. 
 
2.3 Dokumentasjon i pasientjournaler (Helse Finnmark HF klinikk Kirkenes og 

Nordlandssykehuset Lofoten) 
Internrevisjonen konstaterer at journalføringen i stor grad har skjedd i samsvar med gjeldende 
lov- og forskriftskrav, men at det også er avdekket klare svakheter.  
 
Internrevisjonens anbefalinger kan sammenfattes slik:  
1. I operasjonsbeskrivelsene bør det tas inn henvisning til (eller refereres fra) relevante 

polikliniske notater og lignende relevante dokumenter. 
2. Kravet til løpende postoperative notater bør innskjerpes 
3. Det bør etableres rutine som sikrer journalføring av den informasjonen som gis til 

pasienten 
4. Rutinen for journalføring av risiko for komplikasjoner etter behandlingen og forventning 

til pasientens utvikling etter utskriving, bør forbedres. 
5. Det anbefales kursing eller opplæring i journalføring, og at journalføringen kontrolleres 

ved stikkprøver eller andre etterkontroller. 
6. Navnet på journalansvarlig lege bør tas inn i journalen (gjelder bare Lofoten). 
 
Oppfølging i Helse Finnmark Kirkenes 
Helse Finnmark støtter anbefalingene som er gitt i rapporten.  
 
Rapporten er behandlet i klinikkledermøte samt i kvalitetsutvalgets møter i januar, mars og 
mai 2009.  
 
Foretaket har iverksatt konkrete tiltak for å sikre oppfølging av anbefalinger gitt i pkt 2.3, 1-5 
(over). Foretaket har innskjerpet plikten for å journalføre gitt informasjon og vil erstatte og 
/eller utarbeide nye prosedyrer for å sikre en mer ensartet og korrekt journalføring og 
informasjon til pasientene. 
 
Det er videre planlagt et dagsseminar med hovedtema journal- og informasjonssystemer inkl 
journalforskriftens krav til dokumentasjon og dens innhold.    
 
Oppfølging i Nordlandssykehuset Lofoten 
Nordlandssykehuset Lofoten støtter anbefalingene som er gitt i rapporten, som har vært 
gjenstand for drøftinger og forbedringer i avdelingen. 
  
I kirurgisk avdeling har en gått gjennom operasjonsforløp og arbeider i den forbindelse med å 
få lagt inn alle relevante prosedyrer i DocMap.  
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Informasjon til pasienter om risiko for komplikasjoner etter inngrep dokumenteres i 
pasientjournal. Behovet for henvisning til (eller refereres fra) relevante polikliniske notater og 
lignende i operasjonsbeskrivelser, samt krav til løpende postoperative notater er innskjerpet 
overfor enkelte leger.  Det er også innført journalført utskrivningsbrev til pasientene. 
 
Nye turnusleger gjennomgår introduksjonskurs med opplæring i bruk av 
pasientjournalsystemet.  
   
Konklusjon 
Helse Finnmark klinikk Hammerfest har ikke iverksatt tiltak i forhold til alle anbefalingene 
som er gitt. En opplyser at dette vil komme på plass etter gjennomføring av arbeidsseminaret 
og utarbeidelse av ny prosedyre for ”Føring av pasientjournal”  
 
Nordlandssykehuset Lofoten har iverksatt tiltak i forhold til noen av anbefalingene. Tiltak er 
under arbeid og rapporten oppleves nyttig og medvirker til kvalitetsforbedring i avdelingen.  
 
For å sikre at erfaringene fra disse og andre interne revisjoner kommer til nytte ved andre 
foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge, 
foreslås opprettet et eget menypunkt for internrevisjon under Kvalitetssystem på RHF-ets 
intranettside. Dette gjennomføres i samråd med webredaktører i foretakene og krysspubliseres 
til foretakenes intranett.  
 
Internrevisjonsrapporter og oppfølging av disse vil med dette kunne fungere som en 
”idébank” for tiltak og medvirke til kvalitetsforbedring og bedre tjenester i foretaksgruppen. 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helse Finnmark Kirkenes av 1. september 2009  
 
Utrykte vedlegg: Styresak 49-2008 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av  
 legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus  
 – oppsummering  

side 16



side 17



side 18



side 19



side 20



side 21


	ADP76A.tmp
	Økonomi
	Prognose
	Funksjonsregnskap
	Likviditet og investeringer 

	Personal
	Sykefravær
	Bemanningsutvikling

	Vedlegg
	Vedlegg økonomi
	Resultatutvikling Helse Nord
	Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF
	Resultatutvikling UNN HF
	Resultatutvikling Helse Finnmark HF
	Resultatutvikling Helgelandssykehuset

	Vedlegg Personal 





