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Styresak 37-2010 Økonomirapport nr. 2-2010 
    Sakspapirene ble ettersendt. 
 
 
Helse Nord har i februar et positivt resultat på 7,8 mill kroner. Dette er 7 mill kroner dårligere 
enn budsjettert resultat. Resultatene per februar viser et akkumulert overskudd på 18,3 mill 
kroner, noe som er 8,2 mill kroner dårligere enn budsjett.  
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på avsetninger og estimater. 
Dette innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Det er gjort avsetninger og 
engangseffekter som gjør at den underliggende økonomiske utviklingen vurderes som noe 
dårligere enn resultatet viser. 
 
Ingen av helseforetakene har rapportert effekter av tiltaksplanene for februar måned. 
Helseforetakene oppgir for det meste å ha tiltak som skal dekke omstillingsutfordringene. Det 
knyttes allikevel usikkerhet til om Helgelandssykehuset HF har tilstrekkelig med tiltak for å 
dekke opp omstillingsutfordringen. Det presiseres at det er stort internt trykk på tiltak, og 
dette følges opp ved Helgelandssykehuset HF. 
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF 0,1 0,4 -0,3 -2,1 0,8 -2,9
Nordlandssykehuset HF -7,1 4,4 -11,6 -6,7 5,4 -12,1
UNN HF 5,0 0,8 4,2 7,6 1,7 6,0
Helse Finnmark HF 0,2 0,4 -0,2 -0,1 0,8 -0,9
Sykehusapotek Nord HF -0,2 -0,6 0,3 -0,7 -0,9 0,2
Helse Nord IKT -0,8 -0,6 -0,2 -1,2 -1,3 0,1
Helse Nord RHF 10,8 10,0 0,8 21,4 20,0 1,4
SUM Helse Nord 7,8 14,9 -7,0 18,4 26,6 -8,2  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik februar 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Sammenlignet med begynnelsen av 2009 er bemanningsnivået noe høyere i starten av 2010. 
Økningen er i hovedsak i Helse Finnmark HF og ved Nordlandssykehuset HF. Det er bygd 
opp funksjoner på psykiatri og pasientreisefunksjoner overtatt fra NAV.  
 
Den somatiske aktiviteten i Helse Nord er i starten av 2010 omtrent på nivå med aktiviteten 
på samme tid i 2009, men lavere enn budsjettert. Spesielt gjelder dette Helgelandssykehuset 
HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette har også konsekvens for de 
aktivitetsbaserte inntektene. 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport 2-2010 til orientering. 
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2. Styret ber om at tiltaksgjennomføring og resultatutvikling følges tett opp overfor 
helseforetakene. Herunder at det foreligger komplette tiltaksplaner for å sikre realisering 
av resultatkrav. 

 
 

Bodø, den 19.mars 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Økonomirapport nr. 2-2010
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Oppsummering av utvikling 
Helse Nord har i februar et positivt resultat på 7,8 mill kroner. Dette er 7 mill kroner dårligere 
enn budsjettert resultat. Resultatene per februar viser et akkumulert overskudd på 18,3 mill 
kroner, noe som er 8,2 mill kroner dårligere enn budsjett. Per februar er driftsinntekter 18,2 
mill kroner (1 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 7,7 mill kroner lavere enn 
budsjett. Netto finanskostnader er 2,2 mill kr (35 %) lavere enn budsjett.  
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på avsetninger og estimater. 
Dette innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Det er gjort avsetninger og 
engangseffekter som gjør at den underliggende økonomiske utviklingen vurderes som noe 
dårligere enn resultatet viser. 
 
Ingen av helseforetakene har rapportert effekter av tiltaksplanene for februar måned. 
Foretakene oppgir for det meste å ha tiltak som skal dekke omstillingsutfordringene. Det 
knyttes allikevel usikkerhet til om Helgelandssykehuset HF har tilstrekkelig med tiltak for å 
dekke opp omstillingsutfordringen. Det presiseres at det er stort internt trykk på tiltak og dette 
følges opp ved Helgelandssykehuset HF. 
 
Det varierer noe i hvor stor grad foretakene har startet den interne oppfølgingen av 
tiltaksgjennomføringen. Effekten av tiltakene er i stor grad periodisert jevnt utover året. 
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Derfor vil en del av tiltakene som ikke gir effekt før tidligst mars måned gjøre at resultatet blir 
dårligere i starten av året. 
 
Sammenlignet med begynnelsen av 2009 er bemanningsnivået noe høyere i starten av 2010. 
Økningen er i hovedsak i Helse Finnmark HF og ved Nordlandssykehuset HF. Det er bygd 
opp funksjoner på psykiatri og pasientreisefunksjoner overtatt fra NAV.  
 
Den somatiske aktiviteten i Helse Nord er i starten av 2010 omtrent på nivå med aktiviteten 
på samme tid i 2009, men lavere enn budsjettert. Spesielt gjelder dette Helgelandssykehuset 
HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette har også konsekvens for de 
aktivitetsbaserte inntektene. 
 

Økonomi 

Resultat 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 802 897 805 154 -2 257 0 % 1 606 661 1 607 785 -1 124 0 %
ISF egne pasienter 150 332 151 626 -1 294 -1 % 284 372 294 077 -9 706 -3 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 2 784 15 745 -12 961 -82 % 16 985 30 523 -13 538 -44 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 5 526 5 494 31 1 % 9 726 10 721 -995 -9 %
Gjestepasienter 4 401 4 645 -243 -5 % 7 698 8 638 -940 -11 %
Polikliniske inntekter 20 387 21 373 -986 -5 % 39 673 43 214 -3 541 -8 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 865 1 062 -197 -19 % 1 183 1 498 -315 -21 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 447 4 706 1 742 37 % 12 061 9 412 2 650 28 %
Andre øremerkede tilskudd 12 220 13 387 -1 166 -9 % 26 507 26 830 -323 -1 %
Andre driftsinntekter 50 737 42 542 8 195 19 % 95 629 86 020 9 609 11 %
Sum driftsinntek ter 1 056 596 1 065 733 -9 137 -1 % 2 100 495 2 118 718 -18 223 -1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 59 777 61 898 -2 121 -3 % 124 547 126 844 -2 297 -2 %
Kjøp av private helsetjenester 43 588 44 951 -1 363 -3 % 83 666 89 860 -6 194 -7 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 104 285 103 564 721 1 % 212 713 209 795 2 918 1 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 10 726 3 294 7 432 226 % 14 959 6 943 8 016 115 %
Lønn til fast ansatte 459 549 475 936 -16 387 -3 % 909 449 934 460 -25 010 -3 %
Vikarer 28 577 24 668 3 909 16 % 52 852 51 740 1 111 2 %
Overtid og ekstrahjelp 29 365 14 989 14 376 96 % 59 318 30 051 29 268 97 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 85 077 84 975 103 0 % 170 489 170 326 162 0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -31 337 -24 848 -6 490 26 % -57 369 -50 407 -6 962 14 %
Annen lønn 41 682 43 258 -1 576 -4 % 82 006 86 153 -4 146 -5 %
Avskrivninger 51 249 53 850 -2 601 -5 % 103 406 108 347 -4 941 -5 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Andre driftskostnader 163 712 161 104 2 609 2 % 321 917 321 597 320 0 %
Sum driftskostnader 1 046 251 1 047 639 -1 388 0 % 2 077 952 2 085 707 -7 755 0 %
Driftsresultat 10 346 18 095 -7 749 -43 % 22 543 33 011 -10 468 -32 %
Finansinntekter 905 412 493 120 % 2 605 824 1 781 216 %
Finanskostnader 3 393 3 630 -237 -7 % 6 787 7 261 -473 -7 %
Finansresultat -2 489 -3 218 730 -23 % -4 183 -6 437 2 254 -35 %
Ordinært resultat 7 857 14 876 -7 019 -47 % 18 360 26 574 -8 214 -31 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
(Års)resultat 7 857 14 876 -7 019 -47 % 18 360 26 574 -8 214 -31 %

Februar Akkumulert per Februar

Tabell: Resultat i februar 2010 og hittil i år sammenlignet med budsjett. 
 
 
Helse Nord har i februar et positivt resultat på 7,8 mill kroner. Dette er 7 mill kroner dårligere 
enn budsjettert resultat. Resultatene per februar viser et akkumulert overskudd på 18,3 mill 
kroner, noe som er 8,2 mill kroner dårligere enn budsjett. 
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Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF 0,1 0,4 -0,3 -2,1 0,8 -2,9
Nordlandssykehuset HF -7,1 4,4 -11,6 -6,7 5,4 -12,1
UNN HF 5,0 0,8 4,2 7,6 1,7 6,0
Helse Finnmark HF 0,2 0,4 -0,2 -0,1 0,8 -0,9
Sykehusapotek Nord HF -0,2 -0,6 0,3 -0,7 -0,9 0,2
Helse Nord IKT -0,8 -0,6 -0,2 -1,2 -1,3 0,1
Helse Nord RHF 10,8 10,0 0,8 21,4 20,0 1,4
SUM Helse Nord 7,8 14,9 -7,0 18,4 26,6 -8,2  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik februar 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Nordlandssykehuset HF har det største negative avviket i februar med et resultat som er 11,6 
mill kroner dårligere enn budsjettert. Dette kommer av en inntektssvikt i forhold til budsjett 
på grunn av lavere aktivitet og mindre registrerte kostnader på dette. Det ligger et merforbruk 
på bemanningskostnadene (innleie og lønnskostnader eks. pensjon) på 7,7 mill kroner de to 
første månedene. Dette kommer blant annet av at udefinerte tiltak er lagt inn i lønnskostnader. 
Dette gjør at resultatet til Nordlandssykehuset HF er et uttrykk for manglende tiltak og 
tiltakseffekt. Nordlandssykehuset HF har lavere aktivitet enn forutsatt, men har kjøpt 12 % 
mer i medikamenter fra sykehusapoteket i starten av 2010 enn i starten av 2009. Adm. 
direktør vurderer at det er usikkerhet knyttet til om resultatet i februar gir et reelt bilde av den 
underliggende drift, og vil følge dette spesielt opp overfor foretaket. 
 
Helgelandssykehuset HF har et resultat omtrent på budsjett med et avvik på -0,3 mill kroner i 
februar og -2,9 mill kroner hittil i år. Helgelandsykehuset har i januar og februar hatt lavere 
aktivitet enn budsjettert og det er derfor lavere inntekter enn budsjettert. Det er underforbruk 
av kostnader, spesielt lønnskostnader. Det er også underforbruk på gjestepasientkostnader 
hittil i år. Helgelandssykehuset HF presiserer at tiltaksgjennomføringen er viktig og har sterkt 
trykk på dette fra ledelsesnivå. Adm. direktør vurderer at foretaket har behov for ytterligere 
tiltak for å realisere resultatkravet. 
 
Helse Finnmark HF har et resultat omtrent på budsjett med -0,2 mill kroner i avvik. Foretaket 
har ekstraordinære inntekter knyttet til boligsalg i februar på 3,5 mill kroner slik at det reelle 
avviket i februar er negativt med 3,7 mill kroner dersom man ser bortfra gevinst ved salg av 
bolig. Totalt utgjør salg av boliger 7,5 mill kroner hittil i år. Lønnskostnader har et 
overforbruk på 1,6 mill kroner hittil i år. Det er et forholdsvis stort overforbruk på kostnader 
til variabel lønn og vikarbruk. Adm. direktør vurderer at den underliggende drift i Helse 
Finnmark HF i begynnelsen av året er 3-4 mill kr høyere enn budsjettert per måned, og at det 
er behov for ytterligere tiltak. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et resultat på 5,1 mill kroner i februar og har et 
positivt budsjettavvik på 5,9 mill kr. Deler av dette er engangsinntekter (ISF avregning for 
2008). Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et aktivitetsnivå og DRG-poeng omtrent på 
samme nivå som i 2009, men fortsatt under budsjett. Personalkostnader hittil i år er lavere enn 
budsjett. I likhet med Helse Finnmark HF og i tråd med utviklingen i 2009 er det høyere 
forbruk av overtid/ekstrahjelp. Adm. direktør vurderer at den underliggende drift ser ut til å 
samsvare med budsjettforutsetningene. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. februar et underskudd på 0,7 mill kroner. Apoteket har økt 
omsetningen til Nordlandssykehuset HF i forhold til samme periode i 2009, mens 
omsetningen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF er på omtrent samme nivå som i 2009. 
Dette gir en indikasjon på at aktivitetsnivået ved Nordlandssykehuset HF reelt sett er høyere 
enn det som det er tatt høyde for i inntektsføringen av aktivitet. 
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Helse Nord IKT har pr. februar et avvik på -0,2 mill kroner. 
 

Budsjettavvik i 
% av inntekt

Budsjettavvik i 
% av inntekt

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

Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i februar 2010 og hittil i år 
 
 
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. 

Prognose 2010 
Adm. direktør vurderer prognosen for 2010 til å være 195 mill kroner, noe som er i samsvar 
med styrets resultatkrav. 
 
Det er allikevel knyttet usikkerhet rundt den underliggende økonomiske utviklingen i 
foretakene. Dette gjelder spesielt ved Nordlandssykehuset HF, og ved Helse Finnmark HF 
som har hatt engangseffekter av boligsalg, noe som har gitt godt resultat de første to 
månedene. Samlet risiko vurderes å være moderat for foretaksgruppen. 

Funksjonsregnskap 

Funksjon R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i 
hittil i fjor

Sum Somatikk 1 342 256     1 364 599     22 342            4,5 %
Sum Psykisk helse 332 499        340 382        7 883              6,4 %
Sum Rusomsorg 48 094           49 437          1 343              20,7 %
Sum Prehospitale tjenester 293 054        283 407        (9 647)             7,2 %
Sum Personal og adm 62 049           47 882          (14 167)           32,0 %
Sum driftskostnader 2 077 952    2 085 707    7 755              6,2 %

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

 
Tabell: Brutto driftskostnader per funksjonsområde – akkumulert hittil i år og vekst fra samme periode i 2009 
 
Det er er et lavere forbruk på somatikk enn budsjettert hittil i 2010. Dette kommer av at 
foretakene har lavere aktivitetsnivå enn budsjettert. Veksten hittil i år er på 4,5 % 
sammenlignet med de første to måneder i 2009.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har spesielt et lavere forbruk på somatikk enn 
budsjettert som en følge av at aktivitetsnivået ennå ikke har kommet opp på det budsjetterte 
nivået, som skal være det samme som 2008-produksjonen. 
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Psykisk helsevern viser en vekst i ressursbruk på 6,4 % fra samme periode i fjor. Helse 
Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF har den største økningnen. Dette kommer som en 
følge av oppbygging av tilbudet til pasienter. 
 
Rusomsorg viser en økning fra samme periode i 2009 med 20,7 %. Dette er i tråd med satsing 
på økt aktivitet og er en ønsket utvikling. 
 
Prehospitale tjenester har et merforbruk hittil i år og en vekst fra i fjor som er utover lønns- og 
priskompensasjon. Merforbruket er størst i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. Det er noe overforbruk på pasientreiser i Finnmark og på 
ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Sum personal og administrasjon viser et stort avvik og stor vekst fra 2009. Dette har 
sammenheng med at internsalg ikke er eliminert korrekt i konsernregnskapet for 2010 og 
viser ikke en reell økning eller budsjettsprekk. 
 

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010
Sum Somatikk 65,6 % 64,6 % 65,4 % 65,6 %
Sum Psykisk helse 16,0 % 16,0 % 16,3 % 15,8 %
Sum Rusomsorg 2,0 % 2,3 % 2,4 % 2,4 %
Sum Prehospitale tjenester 14,0 % 14,1 % 13,6 % 13,6 %
Sum Personal og adm 2,4 % 3,0 % 2,3 % 2,5 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Andel av totale driftskostnader 

 
Tabell: fordeling av driftskostnader etter funksjon hittil i fjor, hittil i år og budsjett hittil i år, samt justert budsjett 
for hele 2010 

Driftsinntekter 
Erfaringer tilsier at inntektene i februarregnskapet, som januarregnskapet, i stor grad er basert 
på avsetninger og det er derfor en del usikkerhet i størrelsen i denne perioden.  
 
Driftsinntektene for februar er 9,1 mill kroner lavere enn budsjett og akkumulert per februar 
er de 18,2 mill kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak at ISF-inntektene er 
lavere enn budsjettert.  
 
Dette skyldes et lavere registrert aktivitetsnivå enn budsjettert. Det er en del usikkerhet 
knyttet til aktivititetsnivået ved årsskiftene siden foretakene bruker større ressurser til retting 
av koding i 3.tertial 2009 og dermed har en del pasienter som ikke er ferdigkodet. 
Avsetningene av inntektene er erfaringsvis forsiktig estimert, samtidig som kostnadene på 
pasientbehandlingen i større grad er påløpt. Dette betyr sannsynligvis at ativitetsbaserte 
inntekter og resultat kan være noe dårligere enn realitet. 

Driftskostnader 
Det er forbrukt 1,4 mill kroner mindre enn budsjetterte driftskostnader i februar. Hittil i år 
utgjør underforbruket 7,7 mill kroner. 
 
Størst overforbruk har overtid og ekstrahjelp der det er brukt 14,4 mill kroner mer enn 
budsjett. Et underforbruk på 16,4 mill kroner på lønn til fast ansatte reduserer det totale 
lønnsavviket. I styringsøyemed ses disse to lønnselementene gjerne i sammenheng for å gi 
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avdelingene på helseforetakene insentiver til å vri bemanningsbruken over på fast ansatte. 
Spesielt i Helse Finnmark HF planlegges det for å kunne ansette fast ansatte fremfor å bruke 
dyrere innleid arbeidskraft. 
 
I likhet med tidligere er budsjettoverskridelsene på overtid og ekstrahjelp størst hos 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. 

Tiltaksgjennomføring 
Ingen av helseforetakene har rapportert effekter av tiltaksplanene for februar måned.  
 
Det varierer noe i hvor stor grad foretakene har startet den interne oppfølgingen av 
tiltaksgjennomføringen. Effekten av tiltakene er i stor grad periodisert jevnt utover året. Dette 
betyr at en del av tiltakene som ikke gir effekt før tidligst mars måned gjør at resultatet blir 
dårligere i starten av året. 
 
Foretakene oppgir for det meste å ha tiltak som skal dekke omstillingsutfordringene. Det 
knyttes likevel usikkerhet til om Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har 
tilstrekkelig med tiltak for å dekke opp omstillingsutfordringen. Styret i Helgelandssykehuset 
HF vil behandle nye tiltak i møte uke 12. Styret i Helse Finnmark HF vil behandle 
konkretisering av tiltakspakke for klinikk Kirkenes i møte i uke 12.  
 
Adm. direktør vil følge tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med 
helseforetakene. 

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet per februar 2010 
Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god. Likviditetsprognosen er justert noe i forhold til 
forrige rapport. Vi har nå endelig oversikt over ubrukte investeringsmidler fra tidligere år og 
et oppdatert investeringsbudsjett for 2010.  
 
Mindre endringer i premissene 
Overtakelse av saksbehandling og utbetaling av oppgjør for pasientreiser hvor pasienten selv 
legger ut reisen (enkeltoppgjør) vil medføre en (liten økt) belastning av foretaksgruppens 
likviditet. Siden det er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS som står for utbetaling i 
forkant av fakturering av HF-ene må selskapet tilføres likviditet i forkant, foreløpig beregnet 
til 13 mill kroner. Inntil videre vil denne belastningen håndteres av RHFet. 
 
Helse Finnmark HF har solgt og planlegger salg av flere boliger i år. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF har lagt ut for salg et større antall boliger. Ingen av disse salgsinntektene er 
innarbeidet i likviditetsprognosen. 
 
Vi forventer ikke å ha behov for å trekke på kassakreditten i 2010.  
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 33 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
februar 2010, dette er 116 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. 
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Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i %
Investeringer 2002-2009 2 010 disponibelt hittil 2010
Helse Nord RHF 12,7 69 81,8 2,2 3 %
Helse Finnmark 1,7 31 32,6 1,8 6 %
UNN 43,1 166 208,8 7,8 4 %
NLSH 192,8 474 666,3 14,1 2 %
Helgeland 9,5 60 69,0 1,8 3 %
Apotek -0,1 1 0,9 0 %
HN IKT 25,0 43 67,9 5,5 8 %
Styrets disp 0,0 45 45,0 0 %
SUM 284,6 887,6 1172,2 33,2 3 %  
 
Periodisering av investeringsutbetalingene er gjennomgått, og prognosen er oppdatert. 
Oppdateringen viser at investeringsutbetalingene vil forskyves til andre halvår. 
 
Prognose likviditet. 
Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler 
i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. 
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Ved utgangen av februar var det 117 mill kroner mer i banken enn prognosen. Dette er nesten 
identisk med manglende investeringer pr. februar. Regnskapsresultatet er i sum 7 mill kroner 
dårligere enn budsjett. Selv om likviditeten påvirkes av flere forhold vurderes resultatet, 
korrigert for disse, å være i god samsvar med plan.  
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Personal 

Bemanningsutvikling 
 Gjennomsnittlige 

månedsverk
Jan - mars

 09
Jan - mars

 10 Differanse
Helse Finnmark 1 514 1 552 39
UNN 5 845 5 853 8
Nordlandssykehuset 3 106 3 149 43
Helgelandssykehuset 1 286 1 294 7
Sykehusapotek Nord 79 77 -1
Helse Nord RHF 54 57 3
Helse Nord IKT 151 158 7
Sum Helse Nord 12 034 12 141 106  
Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan – mars 10 sammenlignet med samme periode i 09 
 
Sammenlignet med begynnelsen av 2009 er bemanningsnivået noe høyere i starten av 2010. 
 
Månedsverkstellingen er basert på lønnskjøringer. Dette betyr at det ved etterbetalinger og 
omposteringer vil kunne forekomme dobbelttellinger av månedsverk. Over tid og 
sammenlignet med samme periode året før er det allikevel mulig å sammenligne 
månedsverkene som en indikator på personellressursbruk. 
 
Helse Nord har i januar-mars en bemanning på 12 141 månedsverk. Dette er 106 månedsverk 
mer enn samme periode i 2009. Bemanningsnivået er per mars på 2008-nivå.  
 
Økningen består i stor grad av at Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF har en 
økning i gjennomsnittlige månedsverk på henholdsvis 39 og 43. For Nordlandssykehuset HF 
inkluderer dette økning innenfor psykiatri (idømt behandling og spiseforstyrrelser) og 
pasientreiser. Helse Finnmark HF har en økning innenfor pasientreiser og psykiatri, men det 
vurderes at denne økningen ikke forklarer hele økningen i månedsverk. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fått styrket rusfeltet og ansatt ca 20 personer på 
slutten av 2009. Dette bidrar til en økning i bemanningen pr. mars. 
 
Samlet for foretaksgruppen har overtakelsen av oppgaver fra NAV innen pasientreiser 
medført en økning i månedsverk på 45 årsverk.  

Styremøte Helse Nord RHF - 26. mars 2010 side 152



side 10 

11 400,00

11 600,00

11 800,00

12 000,00

12 200,00

12 400,00

12 600,00

12 800,00

13 000,00

2008

2009

2010

 
Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2008 - 2010 

Sykefravær 
Sykefraværet rapporters i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer at uttrekk fra 
fraværsregisteret gjøres 1,5 måned etter utgangen av den aktuelle måneden. 
 
Det foreligger ikke fraværsstatistikk for januar måned grunnet systemfeil. Det jobbes for å 
finne årsaken til dette. 
 

Aktivitet 

Antall opphold somatikk 

DRG-aktivitet 2010 egen aktivitet 
Resultat 
2010

Budsjett 
2010

Avvik i 
poeng Avvik i %

Resultat 
2009 Endring %

Helgelandssykehuset 1 237 1 351 -114 -8 % 1 207 3 %
NLSH 2 613 3 023 -410 -14 % 3 013 -13 %
UNN 5 033 5 262 -229 -4 % 4 346 16 %
Helse Finnmark 1 034 1 068 -33 -3 % 1 107 -7 %
Helse Nord 9 917 10 704 -787 -7 % 9 673 3 %

DRG-aktivitet 2010 egen aktivitet 
Resultat 
2010

Budsjett 
2010

Avvik i 
poeng Avvik i %

Resultat 
2009 Endring %

Helgelandssykehuset 2 408 2 730 -321 -13 % 2 419 0 %
NLSH 5 470 5 935 -465 -8 % 5 698 -4 %
UNN 9 388 9 945 -557 -6 % 9 143 3 %
Helse Finnmark 2 059 2 160 -101 -4 % 2 287 -10 %
Helse Nord 19 325 20 770 -1 445 -7 % 19 547 -1 %

Februar

Akkumulert per Februar

 
Tabell: DRG-aktivitet 2010 egen aktivitet i februar og akkumulert per februar 
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Antall opphold somatikk foreligger ikke innen rapporteringsfrist. Det er beheftet usikkerhet 
rundt aktivitetsbaserte inntekter så tidlig på året blant annet fordi foretakene allokerer 
ressursene til å kvalitetssikre kodingen for 2009.  
 
Fra og med 2010 er det etablert en felles ISF-ordning for aktivitetsbasert finansiering av 
somatisk spesialisthelsetjeneste der både dag- og døgnopphold samt polikliniske 
konsultasjoner inngår. I 2009 var poliklinikk og dag/døgn skilt i to finansieringsordninger. 
Aktivitetstall for 2009 er omarbeidet og gjort sammenlignbare med 2010.  
 
Aktiviteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen somatisk virksomhet målt ved 
antall DRG-poeng var for februar 8 % lavere enn budsjett, men 16 % høyere enn samme 
periode i fjor. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF samme aktivitet som hittil i fjor.  
 
Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har hittil i år lavere aktivitet målt i DRG 
aktivitet sammenligner med hittil i fjor. Dette er også i samsvar med svikt i aktivitetsbaserte 
inntekter.  
 
 

Psykiatri og rus 
Aktivitet psykiatri og rusomsorg forelå ikke ved rapporteringsfristen.  

Styremøte Helse Nord RHF - 26. mars 2010 side 154



side 12 

Vedlegg 

Vedlegg økonomi  

Resultatutvikling Helse Nord 

Resultatutvikling Helse Nord
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Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord 
 

Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF 
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Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF 
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Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

Resultatutvikling Helse Finnmark HF 
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Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF 
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Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF 
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Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. mars 2010 side 157



side 15 

Vedlegg Personal  
 

Mars 2009 Mars 2010 Differanse
Helse Finnmark 1 557 1 576 19
UNN 5 881 5 912 31
Nordlandssykehuset 3 145 3 184 39
Helgelandssykehuset 1 282 1 306 24
Sykehusapotek Nord 80 77 -3
Helse Nord RHF 55 57 2
Helse Nord IKT 153 165 12
Sum Helse Nord 12 154 12 277 123  
Tabell: Antall månedsverk mars 2010 sammenlignet med mars 2009 
 
Bemanning Helgelandsykehuset HF: 
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Bemanning Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
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Bemanning Helse Finnmark HF 
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Bemanning Sykehusapoteket Nord 
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