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Styresak 88-2010 Økonomirapport nr. 6-2010 og 7-2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Helse Nord har i juli 2010 et positivt resultat på 21,4 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1 
mill. kroner lavere enn budsjett. Per juli 2010 er regnskapsresultatet på pluss 106,8 mill. 
kroner som er 1,5 mill. kroner under budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av 
bolig i Helse Finnmark er avviket for foretaksgruppen minus 9,3 mill. kroner. 
 

Avvik Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett
juni juli hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 

boligsalg
2010

Helgelandssykehuset HF -4,1 -5,6 -9,5 3,7 -13,3 -13,3 5,0
Nordlandssykehuset HF -0,4 -0,8 15,1 25,3 -10,2 -10,2 32,0
UNN HF -0,3 1,7 11,3 5,8 5,4 5,4 10,0
Helse Finnmark HF 2,5 -1,7 -0,4 3,0 -3,3 -11,1 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,2 -0,2 0,4 -0,1 0,5 0,5 0,0
Helse Nord IKT -0,7 -0,9 4,2 0,5 3,8 3,8 0,0
Helse Nord RHF 5,8 6,5 85,6 70,0 15,6 15,6 143,0
SUM Helse Nord 3,0 -1,0 106,8 108,3 -1,5 -9,3 195,0  
Tabell: Avvik juni og juli 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Selv om resultatet er omtrent på budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i 
helseforetakene noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert 
gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill kr. Forhold som generelt 
lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i 
Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse 
helseforetakene har negative avvik mot budsjett.  
 
Bemanningen i sommermånedene viser en gjennomsnittlig økning på 139 månedsverk 
sammenlignet med samme periode i fjor. Dette knytter seg i hovedsak til overtakelse av 
oppgaver fra NAV og noe styrking innen rus og psykiatri. 
 
Sykefraværet for de første fem månedene i år viser en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 
samme periode i 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og 
yrkesgrupper. Dette er en positiv trend som bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord. 
 
Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009. Siden aktiviteten i 
starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for 
å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er 
noe lavere enn planlagt. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien er det fortsatt en nedgang i aktiviteten, selv om denne 
nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Dette er et av de 
prioriterte områdene i Helse Nord.  
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Innen voksenpsykiatrien er det også nedgang. Det er spesielt innenfor polikliniske 
konsultasjoner det er nedgang. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige er det en økning. Denne økningen kommer som en konsekvens av 
utbygging av tilbud i egen regi. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 6-2010 og nr. 7-2010 til orientering. 
 
2. Styret påpeker nødvendigheten av at Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og 

Helse Finnmark HF har en underliggende drift som er i balanse. 
 
3. Styret påpeker nødvendigheten av god tiltaksplanlegging og -gjennomføring utover høsten 

for å ha omstillingsplaner som gir effekt på slutten av 2010 og i inngangen til 2011. 
 
 
Bodø, den 20.8.2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Økonomirapport nr. 6-2010 
   Økonomirapport nr. 7-2010 
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Oppsummering av utvikling 
 
Dette er en kort økonomirapport med oppdatert status på økonomi, personal og aktivitet som 
sendes ut til styret i Helse Nord i juli. 
 
Helse Nord har i juni et positivt resultat på 12,5 millioner kroner. Dette er 3 millioner kroner 
bedre enn budsjett. Hittil i år er regnskapsresultatet på +85,4 millioner kroner, noe som er 0,5 
millioner kroner lavere enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for salg av boliger i Helse 
Finnmark er avviket for foretaksgruppen 8 millioner kroner svakere enn budsjettert.  
 
Administrerende direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 millioner 
kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse prognosen er moderat. Dette med bakgrunn i usikkerhet 
knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark og Nordlandssykehuset. Også 
Helgelandssykehuset har noe risiko for ikke nå budsjettet for 2010. Prognosen for Helse Nord 
er uendret fra forrige rapport. 
 
Risikoen knyttet til oppnåelse av HODs resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten.  
 
Tiltaksfokuset i Helse Nord er stort for å nå økonomisk resultat. Styret i Helse Nord blir 
forelagt oppdaterte tiltaksplaner i styremøte i august i henhold til vedtak i styresak 68-2010 
Tertialrapport 1-2010. 
 
Endringen i bemanning sammenlignet med samme periode i 2009 er noe lavere enn den har 
vært de siste månedene. Bemanning hittil i år er fortsatt noe høyere enn samme periode i fjor 
med totalt en økning på 103 gjennomsnittlige månedsverk de første sju månedene. Økningen i 
gjennomsnittlige månedsverk er fortsatt størst ved Nordlandssykehuset og Helse Finnmark. 
Det er bygd opp funksjoner på psykiatri og pasientreisefunksjoner overtatt fra NAV.  
 
Sykefraværet for de første fem månedene i år viser en nedgang på 1,4 % fra samme periode i 
2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. 
Dette er en positiv trend som er bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord. 
 
Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009. Siden aktiviteten i 
starten av fjoråret var ganske lav har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å 
benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er 
noe lavere enn planlagt. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien er det en nedgang i aktiviteten. Dette er 
bekymringsverdig siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord. Innen 
voksenpsykiatrien er det også nedgang, men den er ikke like dramatisk som innen barne- og 
ungdomspsykiatrien.  
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en økning. Denne 
økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. 
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Økonomi 

Resultat 
 

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

Avvik i 
%

Endring 
ift hittil i 
fjor

Endring i 
%

Basisramme 764,4 761,3 3,1 0 % 4 829,0 4 826,9 2,2 0 % 300,4 7 %
ISF egne pasienter 146,9 140,6 6,3 5 % 869,0 880,2 -11,2 -1 % 65,5 8 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 13,5 10,0 3,5 35 % 67,7 63,3 4,5 7 % -16,5 -20 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 5,5 4,6 0,8 18 % 35,3 31,3 4,0 13 % 9,9 39 %
Gjestepasienter 4,5 4,3 0,2 4 % 23,4 26,3 -2,9 -11 % 0,7 3 %
Polikliniske inntekter 22,7 20,9 1,8 9 % 126,4 128,1 -1,7 -1 % 12,9 11 %

Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0,4 0,5 -0,1 -23 % 2,8 3,7 -0,9 -25 % -1,7 -38 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,7 4,7 2,0 41 % 36,8 28,2 8,6 30 % 6,8 23 %
Andre øremerkede tilskudd 9,6 13,4 -3,8 -28 % 78,2 102,1 -23,9 -23 % 2,5 3 %
Andre driftsinntekter 55,9 43,0 12,9 30 % 294,7 252,2 42,5 17 % 31,2 12 %
Sum driftsinntek ter 1 030,1 1 003,3 26,8 3 % 6 363,3 6 342,4 20,9 0 % 411,9 6,9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 69,9 66,2 3,7 6 % 392,1 397,3 -5,1 -1 % 36,3 10 %
Kjøp av private helsetjenester 34,7 43,0 -8,3 -19 % 239,7 258,4 -18,7 -7 % -16,4 -6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 106,1 100,0 6,0 6 % 633,3 620,5 12,8 2 % 28,5 5 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 8,4 6,1 2,3 38 % 45,3 24,1 21,3 88 % -9,5 -17 %
Lønn til fast ansatte 468,7 447,2 21,5 4,8 % 2 790,7 2 786,7 4,0 0,1 % 127,6 4,8 %
Vikarer 15,8 37,8 -21,9 -58,1 % 140,4 188,6 -48,2 -25,5 % -19,3 -12,1 %
Overtid og ekstrahjelp 29,9 16,7 13,2 79,1 % 185,6 108,6 77,0 70,9 % 10,6 6,1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 81,5 82,7 -1,2 -1,5 % 500,4 502,3 -1,9 -0,4 % 1,2 0,2 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -29,2 -25,7 -3,5 13,6 % -171,0 -156,6 -14,4 9,2 % 10,6 -5,8 %
Annen lønn 11,8 14,1 -2,3 -16,5 % 222,6 229,8 -7,2 -3,1 % 10,3 4,8 %
SUM LØNN EKS PENSJON 497,0 490,0 7,0 1,4 % 3 168,4 3 157,1 11,3 0,4 % 139,8 4,6 %
Avskrivninger 50,1 54,3 -4,2 -8 % 303,6 325,1 -21,5 -7 % -13,1 -4 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 1,3 1,0 0,3 36 % 1,2 2474 %
Andre driftskostnader 169,5 148,2 21,3 14 % 987,5 951,7 35,8 4 % 90,2 10 %
Sum driftskostnader 1 017,2 990,6 26,6 3 % 6 271,6 6 237,3 45,5 1 % 258,2 4,3 %
Driftsresultat 12,8 12,7 0,2 1 % 91,8 105,1 -24,6 -23 % 153,7 -248 %
Finansinntekter 3,0 0,5 2,6 529 % 13,9 2,6 11,3 431 % 4,5 48 %
Finanskostnader 3,4 3,6 -0,3 -8 % 20,2 21,8 -1,5 -7 % -4,9 -20 %
Finansresultat -0,3 -3,1 2,8 -90 % -6,4 -19,2 12,8 -67 % 9,4 -60 %
Ordinært resultat 12,5 9,5 3,0 31 % 85,4 85,9 -11,8 -14 % 163,1 -210 %

Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per 

 
Tabell: Resultat i juni 2010 og hittil i år sammenlignet med budsjett og januar – juni 2009. 
  
Helse Nord har i juni et positivt resultat på 12,5 millioner kroner. Dette er et resultat som er 3 
millioner kroner bedre enn budsjett. Samlet hittil i år er regnskapsresultatet på +85,4 millioner 
kroner som er 0,5 millioner kroner lavere enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for salg av 
boliger i Helse Finnmark er avviket for foretaksgruppen -8 millioner kroner. 
 
Selv om resultatet er omtrent på budsjett er den underliggende økonomiske situasjonen i 
helseforetakene er noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert 
resultatføring av salg av eiendommer i Helse Finnmark a 7,5 mill kr. Forhold som generelt 
lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i 
Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF, samt svak utvikling i Helgelandssykehuset 
HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett.  
 
UNN HF er per juni bedre enn budsjettert.  
 
Den første tabellen viser henholdsvis resultat i april måned og hittil i år per helseforetak (mill 
kr).  Den andre tabellen viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et 
bilde av omstillingsutfordringen som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene.   
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Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hittil Årsbudsjett
juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år justert for 

boligsalg
2010

Helgelandssykehuset HF -3,8 0,2 -4,1 -6,7 0,9 -7,6 -7,6 5,0
Nordlandssykehuset HF -3,2 -2,7 -0,4 12,1 21,5 -9,4 -9,4 32,0
UNN HF 0,6 0,8 -0,3 8,7 5,0 3,7 3,7 10,0
Helse Finnmark HF 2,8 0,4 2,5 0,8 2,5 -1,7 -9,2 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,5 0,3 0,2 -0,6 -1,3 0,7 0,7 0,0
Helse Nord IKT -0,2 0,5 -0,7 2,0 -2,7 4,7 4,7 0,0
Helse Nord RHF 15,8 10,0 5,8 69,1 60,0 9,1 9,1 143,0
SUM Helse Nord 12,5 9,5 3,0 85,4 85,9 -0,5 -8,0 195,0  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik juni 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Helgelandssykehuset har i juni resultat som er 4,1 millioner dårligere enn budsjett. Per juni 
viser regnskapet til Helgelandssykehuset dermed et negativt avvik på -7,6 millioner kroner. 
Avviket i juni tilskrives i hovedsak for høye lønnskostnader som kommer av feilperiodisering, 
men lønnskostnadene hittil i år er lavere enn budsjett. Resultatet hittil i år samlet skyldes i 
hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader 
med etterslep fra 2009 samt andre driftskostnader hvor strøm og annen energi viser et negativt 
avvik.  
 
Helse Finnmark har et positivt avvik i juni med et avvik på 2,5 millioner kroner. Dette skyldes 
høyere inntekter enn budsjettert. Foretaket har hittil i år et budsjettavvik på -1,7 millioner 
kroner, men dette inkluderer gevinst på salg av boliger på 7,5 millioner kroner. Dette tilsier at 
avvik i forhold til styringsmål pr juni blir -9,2 millioner kroner.  
 
Årsaken til denne negative utviklingen er blant annet overforbruk på overtid og ekstrahjelp og 
pasientreisetransport. Administrerende direktør anslår at den underliggende økonomiske 
situasjonen i Helse Finnmark er et overforbruk på i underkant av 2 millioner kroner pr. 
måned. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark vurderes til å ha 
den største økonomiske utfordringen i 2010. 
 
Nordlandssykehuset har i juni et regnskapsresultat på -3,2 millioner kroner og et negativt 
budsjettavvik på 0,4 millioner kroner.  Per juni viser regnskapet til Nordlandssykehuset et 
avvik -9,4 millioner kroner. Årsaken til det negative resultatet er hovedsakelig betydelig svikt 
i inntekter knyttet til aktivitet og høyere personalkostnader enn budsjettert per juni.  
 
Universitetssykehuset Nord Norge har et regnskapsresultat for juni på 0,6 millioner kroner og 
et negativt budsjettavvik på 0,3 millioner kroner. Hittil i år er det et positivt budsjettavvik på 
4,0 millioner kroner. Aktivitetsutviklingen målt i pasientkontakter er positiv men fortsatt 
lavere enn det budsjetterte 2008-nivået. Adm. direktør vurderer at den underliggende driften 
ser ut til å samsvare godt med budsjettforutsetningene. 
  
Sykehusapotek Nord har per juni et underskudd på 0,6 millioner kroner, men et positivt 
budsjettavvik på 0,7 millioner kroner. 
  
Helse Nord IKT har pr. juni et overskudd på 2 millioner kroner og et positivt budsjettavvik på 
4,7 millioner kroner.  
 
Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik i juni på 5,8 millioner kroner og et resultat hittil 
i år som er 9,1 millioner kroner bedre enn budsjett. 
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Budsjettavvik 
i % av inntekt

Budsjettavvik 
i % av inntekt

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

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

Prognose 2010 
Det er ingenting i resultatet for juniresultatet som tilsier at prognosen for 2010 endres. 
 
Helse Nord har et budsjett på 195 millioner kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. 
 
Administrerende direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 millioner 
kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse prognosen er moderat, mens risikoen knyttet til 
oppnåelse av HODs resultatkrav er liten. 
 
Innad i foretaksgruppen varierer det hvorvidt foretakene kommer til å nå sine resultatmål. 
Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark og Nordlandssykehuset. 
Også Helgelandssykehuset har noe risiko for ikke nå budsjettet for 2010. Prognosen er i 
henhold til budsjettet, men foretaksdirektøren kommuniserer en risiko på et negativ avvik på -
5 millioner kroner. 
 
UNN er det av sykehusforetakene som har lavest risiko for å nå resultatkravet i budsjett.. 

Driftsinntekter 
Driftsinntektene for juni er 26,8 millioner kroner høyere enn budsjett og akkumulert per juni 
er de 20,9 millioner kroner høyere enn budsjett. ISF-inntektene er i juni 10,7 millioner høyere 
enn budsjettert, men 2,8 millioner lavere enn budsjett hittil i år. 
 
Av inntektene hittil i 2010 hittil i år er 7,5 millioner kroner er relatert til gevinst på salg av 
eiendom.  
 
Juni måned har en større del av avsetninger og vanskeligheter på periodiseringer enn andre 
måneder på grunn av ferieavvikling og ansettelser av ferievikarer og lignende. 
Inntektsøkningen er ventet å kunne jevne seg noe ut i de to resterende sommermånedene. Det 
reelle aktivitetsnivået er fortsatt lavere enn budsjettert. Det forutsettes også at kostnadene har 
samme effekt ved at blant annet overforbruk på lønnskostnadene vil virke høyere enn det 
faktisk er.  
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Økning i aktivitet opp til 2008-nivå har vært målsetningen for flere av foretakene. Dette som 
følge av at det i 2009 var store omorganiseringsprosesser, spesielt ved UNN og 
Nordlandssykehuset. Det er forventet at produksjonen tar seg opp i månedene fremover. 
 
På grunn av at det budsjetterte aktivitetsnivået har vært høyere enn HOD forutsatte i 
statsbudsjettet har foretaksgruppen justert ned budsjettene for å imøtekomme forutsetningene 
for inntektsbruk. På grunn av det lave aktivitetsnivået i starten av 2010 vil dette neppe ha 
innvirkning for planlagt aktivitetsnivå ut året. 

Driftskostnader 
Det er forbrukt 26,6 millioner kroner mer enn budsjetterte driftskostnader i juni. Hittil i år 
utgjør overforbruket 45,5 millioner kroner. 
 
Hittil i år er det største overforbruket på driftskostnader på lønnskostnader. Totalt sett viser 
lønnskostnadene inkludert innleie fra firma et overforbruk på 32,5 millioner kroner hittil i år. 
Overforbruket er størst på innleid arbeidskraft og overtid/ekstrahjelp, mens fastlønn og 
vikarer har noe underforbruk. Dette er delvis et uttrykk for at mye lønnsmidler budsjetteres 
som faste lønnskostnader og forutsetningene om at overtid, ekstrahjelp eller vikarer skal det 
dekkes innenfor avdelingenes ordinære budsjettramme. Det er også et mål å erstatte dyr 
innleid arbeidskraft med fast ansatte. Dersom aktiviteten øker i tråd med planlagt nivå er det 
noe risiko for at lønnskostnadene skal øke. 
 
Siden juni er en måned preget av overgang mellom bruk av fast ansatte og ferieavvikling er 
periodiseringen av lønnskostnader vanskeligere. Dette fører til at usikkerheten rundt 
størrelsen av disse kostnadene er høyere. Ser vi utviklingen hittil i år vurderes det til at dette 
gir et mer korrekt bilde. 
 
I likhet med tidligere er budsjettoverskridelsene på overtid og ekstrahjelp størst hos UNN og 
Helse Finnmark. 
 
Besparelsene innen gjestepasientkostnader øker også i juni og gir en samlet besparelse hittil i 
år på 23,8 millioner kroner. Det rapporteres at flere tilbud ved foretakene erstatter kjøp av 
helsetjenester fra andre regioner og institusjoner. Spesielt innenfor rus. Dette må ses i 
sammenheng med tiltak for å øke denne aktiviteten i egen regi og for å redusere ventetiden i 
regionen. 

Tiltaksgjennomføring 
Det foreligger ikke status på tiltaksgjennomføring i rapporteringen for juni. Det vises til 
rapportering for juli, som behandles i styret i Helse Nord RHF i august.  
 
Her er vil det også bli rapportert oppdatert status på tiltaksplaner som vedtatt i styresak 68-
2010 Tertialrapport 1-2010. 

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. juni 2010 
 
På grunn av ferieavvikling og sykemelding utgår rapportering på investeringer og likviditet 
pr. juni. 
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Investeringsnivået er lavere enn forutsatt i likviditetsprognosen. Selv med full 
investeringsaktivitet ut året beregnes det ikke at Helse Nord vil trenge å bruke kassakreditten. 
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Figur: likviditet hittil i år sammenlignet med budsjettet og limit kassakreditt 

 
I foretaksmøtet 7.juni ble Helse Nord sin kassakredittramme redusert med 8 mill kroner og 
Helse Nord ble pålagt å sette inn deler av overskuddet fra KLP, 72 mill kroner, på premiefond 
i KLP. Dette blir da en midlertidig inndragning av likviditet, men premiefondet kan senere 
benyttes til å betale pensjonspremie, for eksempel i enkeltår hvor premien er uvanlig høy.   
  

Personal 

Bemanningsutvikling 
Gjennomsnittlige 

månedsverk Jan - jul 09 Jan - jul 10 Differanse
Helse Finnmark 1 534 1 564 30
UNN 5 907 5 911 4
Nordlandssykehuset 3 116 3 163 47
Helgelandssykehuset 1 309 1 316 7
Sykehusapotek Nord 78 77 -1
Helse Nord RHF 54 59 4
Helse Nord IKT 151 163 12
Sum Helse Nord 12 149 12 252 102  

    Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-juni 2009 og 2010 samt endring 
 
Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i juli. 
Julimånedsverkene har innvirkning på lønnskostnadene i juniregnskapet og tas derfor med. 
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Helse-Nord har en bemanning på 12149 som er en økning på 102 månedsverk i forhold til 
samme periode i 2009. Dette er et lavere tall enn tidligere i år. I lønnskjøringene for juli er det 
en reduksjon på 3 månedsverk sammenlignet med samme periode i 2009. Dette knytter seg i 
hovedsak til en nedgang ved UNN. 
 
Forklaringen på differansen hittil i år er i hovedsak: 
 
 Helse Finnmark: Årsaken til differanse forklares ved etablering av pasientreiser, 

bemanning av båtambulanse og ansettelser ved ungdomspsykiatrien i Karasjok. 
 UNN: Økningen i bemanningen er et resultat av etablering av pasientreiser, en ny 

OBS-post, ny slagenhet, høyere aktivitet ”Raskere tilbake”, styrking av RUS feltet og 
økt forskning. 

 Nordlandssykehuset: Regional enhet for spiseforstyrrelser er i 2010 opptrappet med 23 
årsverk. Enhet for rus og psykiatri og sikkerhetspost har i henhold til 
opptrappingsplanen økt bemanningen. Etablering av pasientreiser medfører økning. 
Røsvik bo- og behandlingssenter er avviklet.  

 Helgelandssykehuset: Differansen er et resultat av nedgang somatikk, etablering av 
pasientreiser, overflytting av helikopter leger fra UNN, økning i ambulanse, ansettelse 
i vakantstillinger samt økning i foretaksledelsen. 

 Sykehusapoteket: differansen skyldes vakante stillinger. 
 
Samlet for foretaksgruppen er overtakelsen av pasientreiser fra NAV en vesentlig forklaring 
på økning av månedsverkene. For mer detaljerte bemanningstabeller for hvert enkelt foretak 
vises det til styresak 68-Økonomirapport nr 5-2010.   
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Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2008 - 2010 
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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 8,8% 4,7% 4,1% 2,1 % 7,8% 4,5% 3,3% 1,7 %
Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,9% 4,3% 2,2 % 8,2% 3,9% 4,3% 2,2 %
Universitetssykehuset HF 9,7% 5,1% 4,6% 2,8 % 7,9% 3,6% 4,3% 2,6 %
Helse Finnmark HF 9,1% 4,6% 4,5% 2,6 % 8,7% 4,2% 4,5% 2,7 %
Sykehusapotek Nord HF 9,3% 5,0% 4,3% 2,5 % 3,9% 0,8% 3,1% 1,9 %
Helse Nord IKT 5,3% 2,5% 2,8% 1,8 % 4,4% 1,9% 2,6% 1,8 %
Helse Nord RHF 2,5% 0,7% 1,8% 0,9 % 0,8% 0,3% 0,5% 0,3 %
SUM Helse Nord 9,3% 4,9% 4,4% 2,7 % 7,9% 3,8% 4,2% 2,5 %

Januar - mai 2009 Januar - mai 2010

 
Tabell: Sykefravær perioden januar – april 2009 og sykefravær perioden januar – mai 2010 
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Endring

 
Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for årets fem første måneder viser en nedgang i sykefraværet 
på 1,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager 
som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet 
er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Som beskrevet i 1.tertialrapport 2010 viser 
omfattende arbeid med å kvalitetssikre arbeidet med datagrunnlaget at måten sykefraværet 
beregnes på synes å være riktig. Det vil også i tillegg gjennomføres kontroller ved utvalgte 
avdelinger i foretakene for å kontrollere faktisk fravær mot rapportert fravær. 
 
Den store nedgangen i sykefravær har en positiv innvirkning på innleiekostnadene på 
bemanning. 
 
Sykehusapotek Nord HF har prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,5%, 
mens Universitetssykehuset HF har størst reell nedgang med hhv 1,8%. 
 
Viser for øvrig til redegjørelse vedrørende sykefraværet i Helse Nord til 1.tertialrapport 2010.  
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Aktivitet 
På grunn av ferieavvikling foreligger det ingen komplett aktivitetsrapportering for juni i 
denne rapporten. 

Somatikk 
I Helse Finnmark ligger heldøgnsopphold under plantall, men over aktivitetsnivået i fjor. 
Polikliniske konsultasjoner ligger under plantall, mens dagbehandling ligger over plantall og 
aktivitetsnivået i fjor. 
 
For UNN er den somatiske aktiviteten fortsatt under plantallene selv om aktiviteten er høyere 
enn i fjor på samme tid. Avviket fra plantallene er lavere i juni enn det har vært tidligere 
måneder, noe som indikerer at UNN er på vei til å kunne nå ønsket nivå. 
 
I Nordlandssykehuset er det en nedgang i antall heldøgnsopphold fra samme periode, mens 
det er en vekst i dagbehandling og poliklinisk aktivitet. 
 
I Helgelandssykehuset er det en økning i heldøgnsopphold sammenlignet med hittil i fjor. Det 
er noe nedgang i antall dagbehandlinger, som tilskrives endring i antall dialysepasienter. Det 
er noe reduskjon i poliklinisk aktivitet. Den  største utfordringen innen somatikk for 
Helgelandssykehuset er et etterslep på dagkirurgi. 
 

Psykisk helsevern og rus 
I Helse Finnmark er det reduksjon i heldøgnsbehandling innen både VOP og BUP. Denne 
nedgangen skyldes delvis omlegging av aktivitet til poliklinisk behandling. Det er lagt ned 
senger som skal erstattes av poliklinisk aktivitet. 
 
Tverrfagligbehandling av rusmiddelavhengige (TSB) har lavere enn i fjor på samme tid, men 
høyere enn plantall 
 
Ved UNN er det fortsatt en nedgang innen BUP, mens det er noe vekst innen VOP. UNN har 
en økning innen poliklinisk aktivitet. Det er også økning indirekte konsultasjoner som ikke 
telles i registreringen, men som er vurdert som faglig ønskelig. 
 
Innen TSB er det økning i aktiviteten ved UNN som følge av igangsatt tilbud i egen regi. 
Dette erstatter kjøp av behandling fra private og andre regioner. 
 
Ved Nordlandssykehuset er det nedgang i aktiveten både innenfor VOP og BUP. Innen 
voksenpsykiatrien skyldes nedgang i aktiviteten nedleggelse av tilbudet i Røsvik og at nye 
etablerte senger gir et tilbud med lengre behandlingstid.  
 
Det er en nedgang i antall utskrivninger innen BUP, men en økning i antall liggedøgn og i 
poliklinisk aktivitet. 
 
Innen rusbehandling har Nordlandssykehuset et lite tilbud. Det er noe nedgang i aktiviteten i 
rusteamet ved foretaket som skyldes vakanse. 
 
Helgelandssykehuset har på grunn av ferieavvikling ikke rapportert aktivitet innen psykiatri 
og rus. 
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Helse Nord er bekymret for nedgangen spesielt innen barne- og ungdomspsykiatrien. Dette er 
knyttet til at ventetidene på innenfor dette området er for høy. 
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Oppsummering av utvikling 
 
Helse Nord har i juli 2010 et positivt resultat på 21,4 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1 
mill. kroner lavere enn budsjett. Per juli er regnskapsresultatet på +106,8 mill. kroner som er 
1,5 mill. kroner under budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse 
Finnmark HF er avviket for foretaksgruppen -9,3 mill. kroner. 
 
Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen 
knyttet til oppnåelse av prognosen er moderat. Dette med bakgrunn i usikkerhet knyttet til 
måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. 
Prognosen for Helse Nord er uendret fra forrige rapport. 
 
Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk 
balanse er svært liten.  
 
Tiltaksfokuset i Helse Nord er stort for å nå økonomisk resultat. I styresak 68-2010 
Økonomirapport nr. 5-2010 ba styret om ”…å få fremlagt i neste styremøte reviderte 
tiltaksplaner for de helseforetakene med størst usikkerhet knyttet til måloppnåelsen”. 
Styret i Helse Nord RHF blir forelagt denne saken i styremøtet 25. august 2010. 
  
For å få et mer konsistent bilde av bemanningen de siste månedene må månedsverkene for juli 
og august sees i sammenheng. Dette viser en økning i bemanningen på 139 månedsverk 
sammenlignet med samme periode i fjor. Dette knytter seg i hovedsak til økning hos 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Økningen i 
gjennomsnittlige månedsverk er fortsatt størst ved Nordlandssykehuset HF. Det er bygd opp 
funksjoner på psykiatri og pasientreisefunksjoner overtatt fra NAV.  
 
Sykefraværet for de første fem månedene i år viser en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 
samme periode i 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og 
yrkesgrupper. Dette er en positiv trend som bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord. 
 
Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009. Siden aktiviteten i 
starten av fjoråret var ganske lav har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å 
benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er 
noe lavere enn planlagt. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien er det fortsatt en nedgang i aktiviteten, selv om denne 
nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Dette er et av de 
prioriterte områdene i Helse Nord.  
 
Innen voksenpsykiatrien er det også nedgang. Det er spesielt innenfor polikliniske 
konsultasjoner det er nedgang. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en økning. Denne 
økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. 
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Økonomi 

Resultat 
 

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

Endr fra 
hittil i 
fjor

Endring i 
%

Basisramme 640,1 638,7 1,4 0,2 % 5 469,1 5 465,5 3,6 0,1 % 358,9 7,0 %
ISF egne pasienter 118,8 120,0 -1,2 -1,0 % 987,8 1 000,2 -12,4 -1,2 % 76,3 8,4 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 8,1 8,3 -0,2 -2,7 % 75,8 71,6 4,2 5,9 % -20,4 -21,2 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 5,5 4,5 1,1 23,6 % 40,8 35,8 5,0 14,0 % 11,0 36,9 %
Gjestepasienter 3,2 4,2 -1,1 -25,8 % 26,5 30,6 -4,0 -13,1 % -2,6 -9,0 %
Polikliniske inntekter 14,8 17,0 -2,1 -12,5 % 141,3 145,1 -3,8 -2,6 % 11,7 9,0 %

Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0,2 0,6 -0,4 -73,2 % 2,9 4,3 -1,4 -32,2 % -1,7 -37,0 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 2,2 4,7 -2,5 -52,6 % 39,0 32,9 6,1 18,5 % 6,6 20,2 %
Andre øremerkede tilskudd 12,3 18,6 -6,3 -33,7 % 90,6 120,7 -30,1 -25,0 % -1,0 -1,1 %
Andre driftsinntekter 46,0 45,6 0,5 1,0 % 340,7 297,8 42,9 14,4 % 37,9 12,5 %
Sum driftsinntek ter 851,2 862,1 -10,9 -1,3 % 7 214,5 7 204,5 10,1 0,1 % 476,6 7,1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 66,0 67,2 -1,2 -1,8 % 458,2 464,5 -6,3 -1,4 % 29,5 6,9 %
Kjøp av private helsetjenester 39,2 43,1 -3,9 -9,1 % 278,8 301,4 -22,6 -7,5 % -10,8 -3,7 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 98,0 98,0 0,0 0,0 % 731,2 718,5 12,8 1,8 % 33,9 4,9 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 21,1 6,0 15,2 255,1 % 66,5 30,0 36,4 121,4 % -6,3 -8,7 %
Lønn til fast ansatte 228,9 236,2 -7,3 -3,1 % 3 019,6 3 022,9 -3,3 -0,1 % 145,5 5,1 %
Vikarer 44,0 53,6 -9,6 -17,8 % 184,5 242,2 -57,7 -23,8 % -23,4 -11,3 %
Overtid og ekstrahjelp 33,0 24,5 8,6 35,1 % 218,7 133,0 85,6 64,4 % 13,4 6,6 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84,6 84,2 0,3 0,4 % 584,9 586,5 -1,6 -0,3 % 2,5 0,4 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -21,2 -25,4 4,1 -16,4 % -192,2 -181,9 -10,3 5,7 % 14,4 -6,9 %
Annen lønn 43,5 43,0 0,6 1,3 % 266,1 272,8 -6,7 -2,4 % 13,1 5,2 %
Sum lønn eks. pensjon 328,3 331,8 -3,6 -1,1 % 3 496,6 3 488,9 7,7 0,2 % 162,9 4,9 %
Avskrivninger 50,4 55,0 -4,5 -8,2 % 354,0 380,0 -26,0 -6,8 % -14,8 -4,0 %
Andre driftskostnader 142,2 151,1 -8,9 -5,9 % 1 129,7 1 102,8 26,9 2,4 % 95,1 9,2 %
Sum driftskostnader 829,8 836,4 -6,6 -0,8 % 7 101,4 7 073,7 27,6 0,4 % 293,2 4,3 %
Driftsresultat 21,4 25,7 -4,3 -16,6 % 113,2 130,8 -17,6 -13,5 % 183,4 -261,2 %
Finansinntekter 3,3 0,4 2,9 708,6 % 17,2 3,0 14,2 469,2 % 6,5 61,3 %
Finanskostnader 3,4 3,7 -0,4 -9,5 % 23,6 25,5 -1,9 -7,4 % -5,0 -17,4 %
Finansresultat -0,1 -3,3 3,3 -98,3 % -6,4 -22,5 16,1 -71,5 % 11,5 -64,2 %
Ordinært resultat 21,4 22,4 -1,0 -4,4 % 106,8 108,3 -1,5 -1,4 % 194,9 -221,1 %

Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli

 
Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2009. 
  
Helse Nord har i juli et positivt resultat på 21,4 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1 mill. 
kroner lavere enn budsjett. Per juli er regnskapsresultatet på pluss 106,8 mill. kroner som er 
1,5 mill. kroner lavere enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i 
Helse Finnmark HF, er avviket for foretaksgruppen minus 9,3 mill. kroner. Resultatet vil også 
forverres med 5 mill. kroner fra utgifter knyttet til fristbrudd på fedmeoperasjoner som ennå 
ikke er kostnadsført.  
 
Selv om resultatet er omtrent på budsjett er den underliggende økonomiske situasjonen i 
helseforetakene noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert 
gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner. Forhold som 
generelt lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av 
tiltak i Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse 
helseforetakene har negative avvik mot budsjett.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et resultat per juli som er bedre enn 
budsjettert.  
 
Tabellen under viser henholdsvis resultat i juli måned og hittil i år per helseforetak (mill. 
kroner).  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 25. august 2010 side 18



 side 5 
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett
juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 

boligsalg
2010

Helgelandssykehuset HF -2,8 2,8 -5,6 -9,5 3,7 -13,3 -13,3 5,0
Nordlandssykehuset HF 3,0 3,8 -0,8 15,1 25,3 -10,2 -10,2 32,0
UNN HF 2,5 0,8 1,7 11,3 5,8 5,4 5,4 10,0
Helse Finnmark HF -1,2 0,5 -1,7 -0,4 3,0 -3,3 -11,1 5,0
Sykehusapotek Nord HF 1,1 1,2 -0,2 0,4 -0,1 0,5 0,5 0,0
Helse Nord IKT 2,2 3,2 -0,9 4,2 0,5 3,8 3,8 0,0
Helse Nord RHF 16,5 10,0 6,5 85,6 70,0 15,6 15,6 143,0
SUM Helse Nord 21,4 22,4 -1,0 106,8 108,3 -1,5 -9,3 195,0  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik juli 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Helgelandssykehuset HF har i juli et resultat som er 5,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Per 
juli 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt avvik på 13,3 mill. kroner. 
Det negative resultatet i juli 2010 skyldes i hovedsak høyere gjestepasientkostnader enn 
budsjett, overforbruk av innleid arbeidskraft og overtid/ekstrahjelp. Resultatet hittil i år 
skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye 
gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, samt andre driftskostnader hvor strøm og 
annen energi viser et negativt avvik.  
 
Nordlandssykehuset HF har i juli 2010 et resultat som er 0,8 mill. kroner lavere enn budsjett. 
Per juli 2010 viser regnskapet et negativt avvik på 10,2 mill. kroner. Hovedårsaken til det 
negative resultatet er svikt i de aktivitetsavhengige inntektene til Nordlandssykehuset HF 
både i juli 2010 og hittil i år samt høyere lønnskostnader inkludert innleid arbeidskraft enn 
budsjettert per juli.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i juli et resultat som er 1,7 mill. kroner bedre enn 
budsjett. Per juli viser regnskapet et positivt avvik på 5,4 mill. kroner. De aktivitetsavhengige 
inntektene viser hittil i år et positivt avvik på 17 mill. kroner. Lønnspostene for juli 2010 viser 
et negativt avvik på 9,5 mill. kroner. Dette skyldes blant annet at det er gjort avsetninger for 
lønn til ferievikarer. Aktivitetsutviklingen målt i pasientkontakter er positiv men fortsatt 
lavere enn det budsjetterte 2008-nivået. Adm. direktør vurderer at den underliggende driften 
ser ut til å samsvare godt med budsjettforutsetningene 
 
Helse Finnmark HF har i juli 2010 et resultat som er 1,7 mill. kroner lavere enn budsjett. 
Hittil i år har Helse Finnmark HF et negativt avvik på 3,3 mill. kroner, men dette inkluderer 
gevinst på salg av boliger på 7,8 mill. kroner. Dette tilsier et avvik i forhold til styringsmål pr 
juli 2010 på minus 11,1 mill. kroner.  
  
Avviket i juli 2010 skyldes blant annet lavere ISF-inntekter som følge av bokføringsfeil i juni, 
hvor inntektene som ble ført var for høye. I tillegg kommer overforbruk på overtid, vikarer og 
ekstrahjelp. Årsaken til denne negative utviklingen hittil i år er blant annet overforbruk på 
overtid og ekstrahjelp og pasientreisetransport. Adm. direktør anslår at den underliggende 
økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF er et overforbruk på i underkant av 2 mill. 
kroner pr. måned. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF 
vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i 2010. 
 
Sykehusapotek Nord HF har i juni et resultat som er 0,16 mill. kroner lavere enn budsjett og 
per juli 2010 et resultat som er 0,5 mill. kroner bedre enn budsjettet. Prognosen for 2010 er lik 
styringsmålet for 2010.  
 
Helse Nord IKT har i juni 2010 et resultat som er 0,9 mill. kroner lavere enn budsjett og per 
juli 2010 et resultat som er 3,8 mill. kroner bedre enn budsjett.  
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Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik i juli på 6,5 mill. kroner og et resultat hittil i år 
som er 15,6 mill. kroner bedre enn budsjett. 
 
Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av 
utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene.  
 

Budsjettavvik 
i % av inntekt

Budsjettavvik 
i % av inntekt

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

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

Prognose 2010 
Helse Nord har et budsjett på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. 
 
Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen 
knyttet til oppnåelse av prognosen er moderat, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- 
og omsorgsdepartementets resultatkrav er liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt 
risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes. 
 
Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det 
knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF.  
 
Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, men gitt 
resultatsituasjonen i helseforetaket vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatet 
blir noe verre enn dette.  
 
Adm. direktør vurderer risikoen i resultatoppnåelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF til å være lav. 

Funksjonsregnskap  
Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i 
år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser 
mindreforbruk mot budsjett. 
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Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2010
Sum Somatikk 550 613          548 776          4 507 272      4 662 047     4 635 492     (26 555)           3,4 % 8 186 600     
Sum Psykisk helse 106 062          121 745          1 063 902      1 091 655     1 131 406     39 751            2,6 % 1 994 420     
Sum Rusomsorg 20 798            21 141             159 205          166 792        165 089        (1 703)             4,8 % 299 806         
Sum Prehospitale tjenester 136 159          128 497          961 786          1 043 447     982 909        (60 538)           8,5 % 1 714 571     
Sum Personal og adm 16 150            16 258             115 993          137 420        158 820        21 400            18,5 % 279 540         
Sum driftskostnader 829 782         836 417         6 808 157     7 101 361    7 073 715    (27 645)           4,3 % 12 474 937  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

 
R = regnskap 
JB = justert budsjett  
 
Alle helseforetakene i foretaksgruppen har mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig 
at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det 
oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet. 
 
Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 39,3 mill. kroner, hvor alle 
helseforetakene har et negativt budsjettavvik, mens pasienttransport har et overforbruk på 
21,3 mill. kroner. Helse Finnmark HF har det høyeste overforbruket innen pasienttransport på 
11,6 mill. kroner, mens Nordlandssykehuset HF bruker noe mindre enn justert budsjett. 
 
Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en større andel av ressursene til prehospitale 
tjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Rusomsorgen er i tråd med 
budsjett, mens psykiatriens andel av ressursene er lavere sammenlignet med regnskap hittil i 
fjor samtidig som psykiatrien prioriteres svakere enn budsjettert. Sammenlignet med regnskap 
hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er noe større andel sammenlignet 
med budsjett.  

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010
Sum Somatikk 66,2 % 65,7 % 65,5 % 65,6 %
Sum Psykisk helse 15,6 % 15,4 % 16,0 % 16,0 %
Sum Rusomsorg 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,4 %
Sum Prehospitale tjenester 14,1 % 14,7 % 13,9 % 13,7 %
Sum Personal og adm 1,7 % 1,9 % 2,2 % 2,2 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Andel av totale driftskostnader 

 

Driftsinntekter 
Driftsinntektene for juli er 10,9 mill. kroner lavere enn budsjett og akkumulert per juli 2010 er 
de 10 mill. kroner høyere enn budsjett. De aktivitetsavhengige inntektene er per juli 11 mill. 
kroner svakere enn budsjetterte inntekter, mens øvrige inntekter er 21 mill. kroner over 
budsjett, hvorav 7,8 mill. kroner er relatert til gevinst salg av anleggsmidler.  
 
Her er det de lave aktivitetsavhengige inntektene til Nordlandssykehuset HF som trekker ned 
mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF nyanserer bildet noe.  
 
Aktivitetsøkning til 2008-nivå er målsetningen hos flere av helseforetakene, men man har 
ikke kommet opp på dette nivået ennå. Det legges til grunn en forventing om at man skal opp 
på et høyere aktivitetsnivå resten av året.  
 
Det reelle aktivitetsnivået er fortsatt lavere enn budsjettert.  
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Driftskostnader 
Det er forbrukt 6,6 mill. kroner mer enn budsjetterte driftskostnader i juli 2010. Hittil i år 
utgjør overforbruket 27,6 mill. kroner. 
 
Hittil i år er det største overforbruket på driftskostnader på lønnskostnader. Totalt sett viser 
lønnskostnadene inkludert innleie fra firma et overforbruk på 44,1 mill. kroner hittil i år. 
Dette er en økning fra forrige måned på 11,6 mill. kroner. Overforbruket er størst på innleid 
arbeidskraft og overtid/ekstrahjelp, mens fastlønn og vikarer har noe underforbruk. 
 
Sommermånedene er preget av overgang mellom bruk av fast ansatte og ferieavvikling, og det 
gjør periodiseringen av lønnskostnader noe vanskeligere enn resten av året. Dette fører til at 
usikkerheten rundt størrelsen av disse kostnadene er høyere. Eksempelvis viser innleid 
arbeidskraft ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF et negativt avvik i juli på 10,5 mill. 
kroner. Ser vi utviklingen hittil i år vurderes det til at dette gir et mer korrekt bilde. 
 
I likhet med tidligere er budsjettoverskridelsene på overtid og ekstrahjelp størst hos 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. 

Tiltaksgjennomføring 
Realisert omstilling per juli 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelands-

sykehuset
Helse Finnmark UNN Nordlands- 

sykehuset
Sum Helse Nord

0 - Ingen risiko 1 899 2 492 17 069 0 21 460
1 - Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 9 510 11 511 10 796 31 817
2 - Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 0 4 496 26 760 10 377 41 633
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 90 95 4 696 4 881
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 210 933 1 143
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2010 0 0 0 0 0
Sum realisert omstilling til og med juli 1 899 16 588 55 645 26 802 100 934

Årsestimat per julirapportering 14 200 48 000 119 000 55 300 236 500
Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010 15 600 54 700 135 103 128 700 334 103  
Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010 
 
Hittil i år er det gjennomført tiltak for 101 mill. kroner. Dette er i noe lavt i forhold til de 
budsjetterte effektene hittil i år. Budsjettavviket for Helse Nord RHF er lavere enn forskjellen 
mellom planlagt og realisert tiltakseffekt. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre 
områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene. 
 
Flere av foretakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at 
tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede 
planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene. 
 
Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest 
gjennomføringsgrad på tiltakene. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som 
gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start. 
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Foretak Forventet 
effekt 2010 i 

% av 
budsjett

Realisert 
hittil i % av 

budsjett

Realisert 
hitill i % av 
forventet 

effekt 2010
Helgelandssykehuset 91 % 12 % 13 %
Helse Finnmark 88 % 27 % 35 %
UNN 88 % 41 % 47 %
Nordlandssykehuset 43 % 21 % 48 %
Sum Helse Nord 70 % 30 % 43 %  
Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat 
 
For en mer utfyllende vurdering av tiltaksplanene vises det til styresak 88-2010 Reviderte 
tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak 68-2010 

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. juli 2010 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 294 mill. kroner i foretaksgruppen til og med 
juli 2010. Dette er 300 mill. kroner mindre enn forutsatt i likviditetsprognosen. 
 

Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i %
Investeringer 2002-2009 2010 disponibelt hittil 2010
Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 5,3 6 %
Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 16,8 32 %
UNN 43,1 185,1 228,2 65,9 29 %
NLSH 192,8 479,3 672,1 168,9 25 %
Helgeland 9,5 64,7 74,2 17,3 23 %
Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 %
HN IKT 25,0 42,9 67,9 19,4 29 %
Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 %
SUM 283,1 900,7 1 183,8 294,0 25 %  

      Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav, men aktiviteten er på vei opp. 
Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. Helseforetaket forventer å 
stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet  
 
Prognose likviditet 
Likviditeten i Helse Nord er generelt veldig god. 
 
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 juli var det 255 mill. kroner mer i banken enn prognosen.  
 
Dette forklares i hovedsak med at investeringer er lavere enn forutsatt i prognosen 
 

Personal 

Bemanningsutvikling 
Gjennomsnittlige 

månedsverk
Jan - aug 

09
Jan - aug 

10 Differanse
Helse Finnmark 1 548 1 573 26
UNN 5 919 5 947 28
Nordlandssykehuset 3 134 3 181 47
Helgelandssykehuset 1 316 1 324 8
Sykehusapotek Nord 78 77 -1
Helse Nord RHF 54 59 5
Helse Nord IKT 150 164 14
Sum Helse Nord 12 200 12 325 125  
 Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-juni 2009 og 2010 samt endring 
 
Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i august. 
Månedsverkene i august har innvirkning på lønnskostnadene i juliregnskapet og tas derfor 
med. 
 
Helse Nord har en bemanning på 12 325 som er en gjennomsnittlig økning på 125 
månedsverk i forhold til samme periode i 2009.  
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Månedsverk
Juli og 

august 09
Juli og 

august 10 Differanse
Helse Finnmark 1 618 1 624 6
UNN 6 125 6 168 44
Nordlandssykehuset 3 207 3 255 48
Helgelandssykehuset 1 377 1 386 9
Sykehusapotek Nord 78 79 1
Helse Nord RHF 53 62 8
Helse Nord IKT 147 171 24
Sum Helse Nord 12 606 12 745 139  
Tabell: Månedsverk juli-august 2009 og juli-august 2010 
 
På grunn av endringer i utbetalingsrutiner på Universitetssykehuset Nord-Norge HF er 
utlønning til ferievikarer forskjøvet til august. For å få et mer konsistent bilde av 
bemanningen i sommermånedene er lønnskjøringen for juli og august slått sammen i en tabell. 
Dette viser en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 139 månedsverk per måned 
sammenlignet med samme periode i fjor. Dette knytter seg i hovedsak til økning hos 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Bemanningen i 
sommermånedene i 2010 er høyere enn både 2009 og 2008. 
 
Forklaringen på differansen hittil i år er i hovedsak: 
 Helse Finnmark HF: Årsaken til differansen forklares ved etablering av pasientreiser, 

bemanning av båtambulanse og ansettelser ved ungdomspsykiatrien i Karasjok. 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Økningen i bemanningen er et resultat av 

etablering av pasientreiser, en ny OBS-post, ny slagenhet, høyere aktivitet ”Raskere 
tilbake”, styrking av RUS-feltet og økt forskning. 

 Nordlandssykehuset HF: Regional enhet for spiseforstyrrelser er i 2010 opptrappet med 
23 årsverk. Enhet for rus og psykiatri og sikkerhetspost har økt bemanningen i henhold til 
opptrappingsplanen. Etablering av pasientreiser medfører økning. Røsvik bo- og 
behandlingssenter er avviklet.  

 Helgelandssykehuset HF: Differansen er et resultat av nedgang somatikk, etablering av 
pasientreiser, overflytting av helikopterleger fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
økning i ambulanse, ansettelse i vakantstillinger samt økning i foretaksledelsen. 

 Sykehusapotek Nord HF: Differansen skyldes vakante stillinger. 
 
Samlet for foretaksgruppen er overtakelsen av pasientreiser fra NAV en vesentlig forklaring 
på økning av månedsverkene. For mer detaljerte bemanningstabeller for hvert enkelt foretak 
vises det til styresak 68-2010 Økonomirapport nr 5-2010.  
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Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2008 – 2010 (på grunn av endringer i utlønningsrutiner ved UNN 
må juli og august-kjøringene i 2010 sees i sammenheng.) 

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

Januar - juni 2009 Januar - juni 2010

 
Tabell: Sykefravær perioden januar – april 2009 og sykefravær perioden januar – mai 2010 
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Endring

 
Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
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Totalt sykefravær i Helse Nord for årets seks første måneder viser en nedgang i sykefraværet 
på 1,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager 
som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet 
er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Som beskrevet i 1. tertialrapport 2010 viser 
omfattende arbeid med å kvalitetssikre arbeidet med datagrunnlaget at måten sykefraværet 
beregnes på synes å være riktig. Det vil også i tillegg gjennomføres kontroller ved utvalgte 
avdelinger i helseforetakene for å kontrollere faktisk fravær mot rapportert fravær. 
 
Sykehusapotek Nord HF har prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,5 %, 
mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,6 %. 
 
Viser for øvrig til redegjørelse vedrørende sykefraværet i Helse Nord til 1. tertialrapport 2010.  
 

Aktivitet 

Somatikk 
Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Dette er knyttet til at både 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har planlagt å øke 
aktiviteten etter å ha brukt ressurser på omorganisering i deler av fjoråret. Aktiviteten er på 
vei oppover sett i forhold til samme periode i fjor, men det gjenstår fortsatt noe før aktiviteten 
er på planlagt nivå. 
 
I Helse Finnmark HF ligger heldøgnsopphold under plantall, men over aktivitetsnivået i fjor. 
Polikliniske konsultasjoner ligger litt under plantall, mens dagbehandling ligger over plantall 
og aktivitetsnivået i fjor. Samtidig ligger det en økning i aktiviteten på gjestepasienter som 
reiser ut av Finnmark. 
 
For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er den somatiske aktiviteten fortsatt under 
plantallene, selv om aktiviteten er høyere enn i fjor på samme tid. Selv om poliklinisk 
aktivitet er noe lavere enn planlagt er avviket fra plantallene generelt lavere i juli enn det har 
vært tidligere måneder, noe som indikerer at Universitetssykehuset Nord-Norge HF er på vei 
til å kunne nå ønsket nivå.  
 
I Nordlandssykehuset HF er det en nedgang i antall heldøgnsopphold fra samme periode, 
mens det er en vekst i dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. 
 
I Helgelandssykehuset HF er det en økning i heldøgnsopphold sammenlignet med hittil i fjor. 
Det er noe nedgang i antall dagbehandlinger, som tilskrives endring i antall dialysepasienter. 
Det er noe reduksjon i poliklinisk aktivitet. Den største utfordringen innen somatikk for 
Helgelandssykehuset HF er et etterslep på dagkirurgi. 
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Psykisk helsevern og rus 

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
 
Barne- og ungdomspsykiatri 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 43 394 42 141 46 546 -2,9 % -9,5 %

Antall utskrevne pasienter 202 203 212 0,5 % -4,2 %

Antall liggedøgn 5 817 6 200 6 864 6,6 % -9,7 %

Antall oppholdsdager 0 346 288 20,1 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 71 270 70 008 58 492 -1,8 % 19,7 %  
Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall 
 
Polikliniske konsultasjoner har en nedgang og er lavere enn plan hittil i år, men har i løpet av 
de siste månedene holdt samme nivå som i fjor på samme tid, men dog noe lavere enn 
plantall. 
 
Tilbakemeldinger fra enkelte helseforetak går ut på at det er noe økning i ambulerende 
virksomhet. Dette gir behandling nærmere hjemmet for pasienten, men legger mer beslag på 
behandlerne, siden de får mer reisetid og mindre behandlingstid. 
 
Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet 
med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de 
prioriterte områdene i Helse Nord.  

Voksenpsykiatri (VOP) 
Voksenpsykiatri 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 62 786 59 291 70 660 -5,6 % -16,1 %

Antall utskrevne pasienter 3 542 3 623 3 385 2,3 % 7,0 %

Antall liggedøgn 73 153 68 297 73 207 -6,6 % -6,7 %

Antall oppholdsdager 4 654 4 458 7 495 -4,2 % -40,5 %  
Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall 
 
Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet 
med plantall og samme periode i fjor. Dette innebærer at nedgangen innen poliklinisk aktivitet 
for voksne er større enn den for BUP de siste tre måneder. Mye av nedgangen kommer av at 
stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF holdes vakant. Helse Finnmark HF har 
en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av tilbud fra 
behandlingssenger til polikliniske konsultasjoner som ikke er satt i gang ennå. 
 
Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's 
tilbud i Røsvik. 

Styremøte Helse Nord RHF - 25. august 2010 side 28



 side 15 
 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) 

Rusomsorg 2009 2010 plan 2010 endring 09-10
Antall utskrevne pasienter 328 316 328 -3,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner 6 845 7 759 6 882 13,4 %

Antall liggedøgn 12 660 13 755 12 348 8,6 %  
Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall 
 
Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som 
følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor 
området.  
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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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF  
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Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF 

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

Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF 
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Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF 
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Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord 
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Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF 

Resultatutvikling Helse Nord IKT 
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Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT 
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Vedlegg personal  

Bemanning 
 

Månedsverk
Juli og 

august 09
Juli og 

august 10 Differanse
Helse Finnmark 1 618 1 624 6
UNN 6 125 6 168 44
Nordlandssykehuset 3 207 3 255 48
Helgelandssykehuset 1 377 1 386 9
Sykehusapotek Nord 78 79 1
Helse Nord RHF 53 62 8
Helse Nord IKT 147 171 24
Sum Helse Nord 12 606 12 745 139  
Tabell: Antall månedsverk juli og august 2010 sammenlignet med juli og august 2009 

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

Juni 2009 Juni 2010

 
 
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Endring
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Vedlegg aktivitet 

Psykisk helsevern 
Psykisk helsevern for barn og unge 
 
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 7 248 8 571 8 076 18,3 % 6,1 %

UNN 17 037 13 902 17 037 -18,4 % -18,4 %

Nordlandssykehuset 14 063 14 430 14 223 2,6 % 1,5 %

Helgelandssykehuset 5 046 5 238 7 210 3,8 % -27,4 %

Sum Helse Nord 43 394 42 141 46 546 -2,9 % -9,5 %

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 15 15 28 0,0 % -46,4 %

UNN 106 103 106 -2,8 % -2,8 %

Nordlandssykehuset 74 78 70 5,4 % 11,4 %

Helgelandssykehuset 7 7 8 0,0 % -12,5 %

Sum Helse Nord 202 203 212 0,5 % -4,2 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 116 583 1 183 402,6 % -50,7 %

UNN 1 418 1 331 1 418 -6,1 % -6,1 %

Nordlandssykehuset 3 292 3 114 3 278 -5,4 % -5,0 %

Helgelandssykehuset 991 1 172 985 18,3 % 19,0 %

Sum Helse Nord 5 817 6 200 6 864 6,6 % -9,7 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke 
refusjon) BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 13 614 15 343 0 12,7 % #DIV/0!

UNN 27 888 23 842 27 888 -14,5 % -14,5 %

Nordlandssykehuset 22 142 22 822 19 823 3,1 % 15,1 %

Helgelandssykehuset 7 626 8 001 10 781 4,9 % -25,8 %

Sum Helse Nord 71 270 70 008 58 492 -1,8 % 19,7 %  
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Psykisk helsevern for voksne  
 
Antall polikliniske konsultasjoner VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 10 172 9 301 9 676 -8,6 % -3,9 %

UNN 27 136 24 411 27 136 -10,0 % -10,0 %

Nordlandssykehuset 15 649 14 206 18 960 -9,2 % -25,1 %

Helgelandssykehuset 9 829 11 373 14 888 15,7 % -23,6 %

Sum Helse Nord 62 786 59 291 70 660 -5,6 % -16,1 %

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 540 641 471 18,7 % 36,1 %

UNN 1 751 1 838 1 751 5,0 % 5,0 %

Nordlandssykehuset 1 137 1 015 1 036 -10,7 % -2,0 %

Helgelandssykehuset 114 129 127 13,2 % 1,6 %

Sum Helse Nord 3 542 3 623 3 385 2,3 % 7,0 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 9 633 7 944 8 863 -17,5 % -10,4 %

UNN 29 504 29 083 29 504 -1,4 % -1,4 %

Nordlandssykehuset 30 781 27 785 31 129 -9,7 % -10,7 %

Helgelandssykehuset 3 235 3 485 3 711 7,7 % -6,1 %

Sum Helse Nord 73 153 68 297 73 207 -6,6 % -6,7 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling 
VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Helse Finnmark 571 374 1 316 -34,5 % -71,6 %

Nordlandssykehuset 2 519 2 217 2 180 -12,0 % 1,7 %

Helgelandssykehuset 1 564 1 861 3 999 19,0 % -53,5 %

Sum Helse Nord 4 654 4 458 7 495 -4,2 % -40,5 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 25. august 2010 side 38



 side 25 
 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) 
 
Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS 2009 2010 plan 2010 endring 09-10
Helse Finnmark 52 63 52 21,2 %

UNN 276 253 276 -8,3 %

Nordlandssykehuset 0 0 0

Helgelandssykehuset 0 0 0

Sum Helse Nord 328 316 328 -3,7 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS 2009 2010 plan 2010 endring 09-10
Helse Finnmark 2 412 1 950 2 100 -19,2 %

UNN 10 248 11 805 10 248 15,2 %

Nordlandssykehuset 0 0 0

Helgelandssykehuset 0 0 0

Sum Helse Nord 12 660 13 755 12 348 8,6 %

Antall polikliniske konsultasjoner RUS 2009 2010 plan 2010 endring 09-10
Helse Finnmark 30 59 53 96,7 %

UNN 5 912 6 873 5 912 16,3 %

Nordlandssykehuset 903 827 917 -8,4 %

Helgelandssykehuset 0 0 0

Sum Helse Nord 6 845 7 759 6 882 13,4 %

Rusomsorg 2009 2010 plan 2010 endring 09-10
Antall utskrevne pasienter 328 316 328 -3,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner 6 845 7 759 6 882 13,4 %

Antall liggedøgn 12 660 13 755 12 348 8,6 %  
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Møtedato: 25. august 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 20.8.2010 
 
 
Styresak 89-2010 Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene,  
    oppfølging av styresak 68-2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
I styresak 68-2010 Økonomirapport nr. 5-2010 vedtok styret i Helse Nord RHF å få lagt frem 
reviderte tiltaksplaner for de helseforetakene med størst usikkerhet knyttet til måloppnåelsen. 
 
I denne saken vil vi gi en vurdering av om helseforetakene har tiltaksplaner som dekker 
behovet for å nå resultatkravene og om gjennomføring av tiltakene har en tilfredsstillende 
fremdrift. Tiltaksplanene og protokollene til hvert enkelt foretak ligger som utrykt vedlegg.   
 
Realisert omstilling per juli 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelands-

sykehuset
Helse Finnmark UNN Nordlands- 

sykehuset
Sum Helse Nord

0 - Ingen risiko 1 899 2 492 17 069 0 21 460
1 - Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 9 510 11 511 10 796 31 817
2 - Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 0 4 496 26 760 10 377 41 633
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 90 95 4 696 4 881
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 210 933 1 143
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2010 0 0 0 0 0
Sum realisert omstilling til og med juli 1 899 16 588 55 645 26 802 100 934

Årsestimat per julirapportering 14 200 48 000 119 000 55 300 236 500
Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010 15 600 54 700 135 103 128 700 334 103  
Tabell: Realisert omstilling per juli 2010              
 
Pr. juli 2010 har foretaksgruppen realiserte effekter av omstillingsplanene på 101 mill. kroner. 
Dette utgjør 30 % av opprinnelig budsjettert omstillingsplaner for 2010.  
 

Foretak Forventet 
effekt 2010 i 

% av 
budsjett

Realisert 
hittil i % av 

budsjett

Realisert 
hitill i % av 
forventet 

effekt 2010
Helgelandssykehuset 91 % 12 % 13 %
Helse Finnmark 88 % 27 % 35 %
UNN 88 % 41 % 47 %
Nordlandssykehuset 43 % 21 % 48 %
Sum Helse Nord 70 % 30 % 43 %  
Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat 
 
Samlet sett regner foretaksgruppen med å gjennomføre 70 % av den opprinnelige budsjetterte 
omstillingsplanen for i 2010.  
 
Som vist til i økonomirapporten er det lav risiko i forhold til realisering av resultatkravet. 
Vurdering av helseforetakenes tiltaksgjennomføring viser imidlertid at det er behov for å ha 
fokus på tiltaksgjennomføringen ut året for å unngå negativt avvik for foretaksgruppen.  
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Resultatoppnåelsen varierer noe mellom helseforetakene. Når vi ser tiltaksgjennomføringen i 
sammenheng med resultatsituasjon og prognose er Helgelandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF de to helseforetakene som det er knyttet størst usikkerhet til. Dette kommer av 
at disse to foretakene har lavest gjennomføringsgrad av estimert effekt for 2010 til og med juli 
samtidig som resultatsituasjonen er dårligst her. Dette innebærer at oppfølgingen av 
tiltaksgjennomføringen må være tett utover høsten for å sikre at den foreløpige urealiserte 
tiltakseffekten faktisk innfris og risikoen for manglende resultatoppnåelse reduseres. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF definerte i budsjettet en tiltaksplan i 2010 på 54,7 mill. kroner med 
planlagt effekt på 48 mill. kroner. Som følge av resultatutviklingen i de første månedene i 
2010 og lav gjennomføringsevne på planlagte omstillingstiltak forsterket Helse Finnmark HF 
gjennomføringsevnen på eksisterende tiltak samt utvidet tiltaksporteføljen til 60,8 mill. 
kroner.  
 
Helse Finnmark HF har i løpet av de første syv månedene hatt liten effekt av planlagte tiltak. 
Hovedvekten av tiltakene er forventet å ha effekt fra juni/juli og ut året. I budsjett for 2010 lå 
det en forutsetning om en jevnere tiltaksgjennomføring, men det har vært noe forskyvning i 
implementeringen av tiltakene. Klinikk Kirkenes har et sterkt fokus på å få mer robuste 
turnuser ved blant annet medisinsk og kirurgisk sengepost. Innskjerping av rutiner for innleie, 
overtid og vikarer forventes å gi reduserte kostnader. Klinikk Hammerfest ønsker å få ned 
sengebruken ved at pasientene i større grad benytter hotellet og legger opp til en endring i 
driften på Klinikk Hammerfest ved at én av de medisinske sengepostene på Klinikk 
Hammerfest gjøres om til en fem dagers medisinsk sengepost. Prehospital klinikk har hatt 
gjennomgang av alle turnusene og øker antall ansatte for å dreie turnusene til å bli mer aktive 
enn de er i dag samt redusere overtidsbruken. Klinikk psykisk helsevern og rus skal i løpet av 
andre halvår omorganisere og redusere antall senger og forventer en effekt i siste halvdel av 
2010 på 5 mill. kroner.  
 
Tiltakspakken til Helse Finnmark HF har hovedvekt av forventet effekt fra juni og ut året. For 
sommeren 2010 er de fleste av tiltakene av kortsiktig karakter. Tiltak med mer langsiktig 
virkning forventes å gi effekter i løpet av tredje og fjerde kvartal 2010.  
     
Adm. direktør mener at det fortsatt er knyttet risiko til størrelsen på omstillingsplanen samt 
gjennomføringsgraden ut året på bakgrunn av resultatutviklingen hittil i år. Adm. direktør 
vurderer omstillingsplanen for Helse Finnmark HF for resten 2010 til å ha moderat til høy 
gjennomføringsrisiko. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF definerte i budsjettet en tiltaksplan for 2010 på 15,6 mill. kroner 
med tilsvarende planlagt effekt. Senere ble prognose for effekt redusert til 7,7 mill. kroner. 
Fra august 2010 er det lagt inn nye tiltak med forventet effekt for 2010 på 6,5 mill. kroner, 
slik at revidert tiltaksplan er på 14,2 mill. kroner. Denne suppleringen av tiltak fører til at en 
større del av tiltakseffekten forventes å komme i andre halvår (senere enn tidligere 
budsjettert). 
 
Helgelandssykehuset HF har per juli 2010 realiserte effekter av tiltakene på 1,9 mill. kroner 
mot budsjetterte 4 mill. kroner. Dette utgjør per juli 2010 realiserte tiltakseffekter på 12 % av 
opprinnelige budsjetterte omstillingseffekter for 2010, samt at regnskapsresultatet er noe 
forverret de siste to månedene. 
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Helgelandssykehuset HF har innført begrensninger for innleie, vikarer og overtid, investering 
og ansettelser i foretaket. Det er etablert gjennomgang av fullmaktstrukturen i helseforetaket, 
etablert vikarbank for å redusere variabel lønn, og det etableres en felles poliklinikkenhet for å 
kunne benytte personell mer fleksibelt mellom poliklinikk og sengepost. I den grad tiltakene 
ikke har hatt effekt hittil i 2010 oppgir Helgelandssykehuset HF at dette kommer av at 
tiltakene er forsinket eller at de er planlagt å ha effekt i løpet av 2. halvår 2010.   
 
Med bakgrunn i resultatutviklingen og gjennomføringsgraden på tiltakene hittil i 2010 er 
behovet for å forsterke den opprinnelige tiltakspakken økende. Helgelandssykehuset har i 
styresak 53/2010 Resultat- og tiltaksrapport per 07/2010 som behandles av styret i 
helseforetaket, den 24. august 2010 identifisert nye tiltak med forventet effekt på 6,5 mill. 
kroner for 2010. Adm. direktør mener at disse tiltakene virker lite konkretisert, og at det er 
viktig med tett oppfølging av effekten av de planlagte tiltakene.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsplanen for Helgelandssykehuset HF for resten av 2010 til å 
ha moderat til høy gjennomføringsrisiko. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF definerte i budsjettet en tiltaksplan for 2010 på 128,7 mill. kroner 
med planlagt effekt på 70 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har hatt fokus på selve 
gjennomføringen av tiltakene fremfor å utvikle nye tiltak og følgelig ikke økt størrelsen på 
tiltakspakken utover opprinnelig plan. Per juli er forventet effekt av tiltakene sammenlignet 
med den opprinnelige tiltaksplanen justert til 55 mill. kroner. 
 
Gjennomføringsgraden må sees i sammenheng med at noen tiltak får forskyvet effekt som 
følge av senere oppstartstidspunkt enn planlagt. Eksempelvis ny sengepost klinikk 
hode/bevegelse har forskjøvet oppstart fra 1. mars til juni 2010. De tiltak som ikke er 
fullstendig konkretisert, er i budsjettet i stor grad plassert på lønn, noe som gjør at 
budsjettavvik på denne posten blant annet er uttrykk for manglende omstillingstiltak eller 
tiltaksgjennomføring. 
 
Hittil i år har medisinsk klinikk med tiltakene driftstilpasning i Lofoten og reduksjon av 
innleie samt Psykiatri/rus-klinikken med etter nedleggelse av Røsvik hatt størst effekt.  
Diagnostisk klinikk viser til effekter på kostnadsreduserende tiltak. Klinikk Hode/bevegelse 
har vist effekter ved implementering av felles sengepost i Bodø. 
 
Nordlandssykehuset HF har en årsprognose som avviker med minus 22 mill. kroner fra 
resultatkravet. Usikkerheten til prognosen forutsetter blant annet at en del av tiltakene skal få 
effekt. Adm. direktør mener med bakgrunn i resultatutviklingen og gjennomføringsgraden på 
tiltakene hittil i 2010 at det kan det se ut som Nordlandssykehuset HF må øke fokus på selve 
gjennomføringen av tiltakene fremfor å supplere med nye tiltak. 
 
Adm. direktør vurderer omstillingsplanen for Nordlandssykehuset HF for resten av 2010 til å 
ha moderat gjennomføringsrisiko.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Helseforetaket definerte i budsjettet en tiltaksplan for 2010 på 135,1 mill. kroner med planlagt 
effekt på 119,1 mill. kroner. UNN har med bakgrunn i resultatutviklingen og 
gjennomføringsgraden på tiltakene de første månedene i 2010 ikke sett behov for å forsterke 
den opprinnelige tiltakspakken. Fokuset har vært på å sikre gjennomføringsevnen og sørge for 
å ha størst mulige effekter.  
 
Mange av omstillingstiltakene er videreføring av tiltak fra 2009. Dette gjør i følge UNN 
risikoen ved gjennomføringen lavere ved at tiltakene er bedre utredet.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 
resten 2010 til å ha liten gjennomføringsrisiko. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF påpeker at økonomisk omstilling er viktig for å kunne 

gjennomføre faglige omstillinger og derigjennom videreutvikle helsetilbudet for den 
nordnorske befolkningen. 

 
2. Styret konstaterer at gjennomføringsgraden av tiltak ut året kan bli for lav, spesielt ved 

Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Styret i Helse Nord RHF mener at 
gjennomføringsgraden av allerede planlagte tiltak bør bedres, og det må sørges for at 
tiltakene for 2011 er godt utredet og implementert tidlig. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at ovennevnte helseforetak bedrer 

gjennomføringsgraden og eventuelt gjør nødvendige suppleringer av omstillingsplanen.  
 
 
Bodø, den 20. august 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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