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STYRESAK 87-2009  SAMMENLIGNING AV KOSTNADER VED  
 SYKEHUSENE I HELSE NORD –  
 HELSEFORETAKENES OPPFØLGING,  
 JF. STYRESAK 38-2009 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken har som formål å orientere om hvordan helseforetakene jobber med oppfølging 
av rapporten ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008”. 
 
I innledningen av rapporten forklares det at rapporten identifiserer områder som bør 
undersøkes nærmere for å skaffe seg kunnskap om årsakene til evt. høye kostnader og om det 
er forhold som kan/bør endres: 
 
”Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelig forskjeller i kostnadene per DRG -
poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG - poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder. 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. Rapporten forslår områder som bør 
undersøkes nærmere.” 
 
Styret i Helse Nord behandlet denne rapporten i styremøte, den 20. mai 2009, jf. styresak 38-
2009 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene anvender analysene av 

kostnadsforskjellene til å forbedre og utvikle egen drift. 
 

2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre analysene ytterligere. Arbeidet skal skje i 
samarbeid med helseforetakene. 
 

3. Styret ber om at det gjøres sammenlikninger også for andre deler av virksomheten. 
 

4. Styret ber helseforetakene rapportere tilbake til styret i Helse Nord RHF, innen 1. oktober 
2009, om hvordan en vil anvende analysene til å gjennomføre forbedringer av egen drift. 

 
Alle helseforetakene har satt i gang prosjekter ut fra denne rapporten og har startet 
identifisering og implementering av tiltak. 
 
Helgelandssykehuset HF har gått gjennom rapporten med alle avdelingsdirektørene, og 
rapporten er tatt opp internt på hver sykehusenhet. Fokuset fra Helgelandssykehuset HF’s side 
vil være på tiltaksgjennomføring i henhold til tiltaksplanen. Styret i helseforetaket har 
behandlet saken og bedt administrasjonen om å anvende analysen av kostnadsforskjellene i 
tiltaks- og forbedringsarbeidet i helseforetaket. Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utvekslet erfaringer og diskutert temaer i 
rapporten.  



 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF vedtok i sak 26/2009 Budsjett - revisjon av tiltaksplan for 
2009 at det videre arbeid med kostnadsreduserende tiltak skal rettes inn mot resultatene som 
fremkommer i rapporten om kostnadssammenligning mellom sykehusene i Helse Nord, samt 
mellom Nordlandssykehuset Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund. Rapportene indikerer et 
potensial for besparelser både innenfor virksomheten i Lofoten og Vesterålen, samt for deler 
av virksomheten i Bodø. I ettertid er det også fremlagt sammenligningsdata for kostnader og 
personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord. Kostnadssammenligningen er lagt til grunn for 
fordeling av økt budsjettkrav på klinikknivå for 2010.  
 
Innenfor virksomheten i Lofoten og Vesterålen er det igangsatt arbeid med driftstilpasning 
innenfor de områdene som i henhold til rapporten er identifisert med størst potensial. Funn 
som ble gjort ved sammenligning av DPS-ene har ført til iverksetting av tiltak med tilpasning 
av kapasitet og tilbud i Salten, samt økning av den polikliniske aktiviteten i Lofoten og 
Vesterålen innenfor gjeldende ressursrammer.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjennomført nærmere analyser av de store 
forskjellene i kostnad per DRG-poeng og arbeidsproduktivitet som er påvist mellom 
lokalsykehusene i Helse Nord. Det er gjennomført en analyse av aktivitetsprofilen ved de fire 
lokalsykehusene. Rapporten har bidratt til å sette søkelys på kostnader, aktivitet og 
personellbruk i de mindre sykehusenhetene. Konklusjonene i rapporten endres en del ved 
korreksjon for ulike forhold, for eksempel organisering.  
 
Helse Finnmark HF har hatt en gjennomgang av rapporten og iverksatt tiltak i utvalgte 
avdelinger i klinikk Hammerfest. Koding er gjennomgått ved utgangen av 2. tertial 2009. Det 
er avdekket svakheter på rutiner, kompetanse og tekniske forhold med oppgraderinger i DIPS. 
Det blir nå igangsatt forbedringsarbeid på disse områdene. En første kartlegging er 
gjennomført på føden/gynekologen, fordi det er en avdeling med stor kostnadsforskjell fra 
andre sykehus. I akuttavdelingen er det avklart tre prosjekter for forbedring. Ved Klinikk 
Kirkenes er det, på grunn av andre oppgaver og skifte i klinikksjefstillingen, i mindre grad 
gått dypere inn i tallene så langt. Det planlegges også en grundigere oppfølging. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 


