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Styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 ble kravene for en rekke kvalitetsindikatorer 
skjerpet. Dette fordrer at arbeidet med å forbedre kvalitetsindikatorene må intensiveres.  
 
Helse Nord har for dårlig resultat på flere kvalitetsindikatorer. Blant annet har vi for lange 
ventetider og for mange fristbrudd. I styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 satte styret 
i Helse Nord RHF av 30 mill. kroner på tiltak for å redusere ventelistekøene, få bort 
fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve kvaliteten i Helse Nord. 
 
Helse Nord har pr. 2. tertial 2010 en økonomi som totalt sett er i rute sammenlignet med 
budsjett. Den underliggende økonomien for enkelte av foretakene er derimot ikke i balanse. 
Spesielt gjelder dette Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF. 
 
Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjettert resultat på 195 mill. kroner. 
Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten. Det er knyttet noe usikkerhet til 
måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse vil bli oppnådd.  
 
Aktivitetsnivået innen somatikk er økt noe fra hittil i fjor, men det er fortsatt under planlagt 
nivå. Spesielt hadde Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlagt en økning opp til 2008-
nivå etter å ha brukt mye ressurser på omorganiseringer i 2009. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme 
periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene 
i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker, fordi situasjonen representerer 
et kvalitetsproblem. 
 
Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle 
områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen 
voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med 
rekruttering. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. 
Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. 
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2010 drøftes med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 19. oktober 2010. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved 
møtestart.  



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar tertialrapport nr. 2-2010 til orientering.  
 
2. Styret vil understreke nødvendigheten av at aktiviteten innen psykisk helsevern økes for å 

sikre en god tilgjengelighet til tjenestene. Adm. direktør bes om å følge dette opp overfor 
helseforetakene og sikre at det blir iverksatt tiltak som reduserer ventetidene for 
barn/unge.  

 
3. Styret ber adm. direktør prioritere arbeid med forbedring av resultatet for 

kvalitetsindikatorene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter.  
 

4. Styret vil gi honnør til medarbeidere på alle nivå for å ha bidratt til en samlet positiv 
økonomisk resultatutvikling for Helse Nord. Dette styrker grunnlaget for å yte 
kvalitetsmessig gode helsetjenester.  

  
 
Bodø, den 15. oktober 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Oppsummering av utvikling 
 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 ble kravene for en rekke kvalitetsindikatorer 
skjerpet. Helse Nord har for dårlig resultat på flere kvalitetsindikatorer. Blant annet har vi for 
lange ventetider og for mange fristbrudd. Dette fordrer at arbeidet med å forbedre 
kvalitetsindikatorene må intensiveres. Det skjer bl.a. i oppfølging av styresak 95-2010 
Økonomirapport nr. 8-2010, der styret i Helse Nord RHF satte av 30 mill. kroner på tiltak for 
å redusere ventelistekøene, få bort fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve kvaliteten i 
Helse Nord. 
 
Helse Nord har pr. 2. tertial 2010 en økonomi som totalt sett er i rute sammenlignet med 
budsjett. Den underliggende økonomien for enkelte av foretakene er derimot ikke i balanse. 
Spesielt gjelder dette Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF 
 
Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen 
vurderes som liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse vil oppnås.  
 
Aktivitetsnivået innen somatikk er økt noe fra hittil i fjor, men det er fortsatt under planlagt 
nivå. Spesielt hadde Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlagt en økning opp til 2008-
nivå etter å ha brukt mye ressurser på omorganiseringer i 2009. 
 
I barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i 
fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse 
Nord og for lang ventetid representerer et kvalitetsproblem. 
 
Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle 
områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten skyldes i 
stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. 
Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. 
 



Økonomi 

Resultat  
Tabellen viser foretaksgruppens konsoliderte regnskap mot budsjett for august måned og hittil 
i år (tall i mill. kr).  
 

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

Endring 
ift i fjor

Endring i 
%

Basisramme 733 728 5 1 % 6 203 6 194 9 0 % 372 6 %
ISF egne pasienter 117 123 -6 -5 % 1 105 1 123 -18 -2 % 84 8 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 9 1 11 % 86 80 5 6 % -25 -22 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 
UTENFOR sykehus 7 5 2 37 % 48 41 7 17 % 12 35 %
Gjestepasienter 5 5 0 4 % 32 35 -4 -11 % -3 -9 %
Polikliniske inntekter 15 16 -1 -5 % 157 161 -5 -3 % 13 9 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0 1 -1 -83 % 3 5 -2 -39 % -2 -38 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 5 0 10 % 44 38 7 17 % 10 29 %
Andre øremerkede tilskudd 14 20 -6 -32 % 104 141 -36 -26 % -3 -3 %
Andre driftsinntekter 56 48 8 17 % 397 346 51 15 % 53 15 %
Sum driftsinntek ter 963 959 3 0 % 8 177 8 164 13 0 % 511 6,7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 81 70 11 16 % 539 534 5 1 % 46 9 %
Kjøp av private helsetjenester 47 47 0 0 % 326 348 -23 -7 % -9 -3 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 93 93 1 1 % 824 811 13 2 % 30 4 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 15 7 8 117 % 82 37 45 121 % -14 -15 %
Lønn til fast ansatte 334 337 -2 -1 % 3 354 3 359 -5 0 % 180 6 %
Vikarer 40 56 -16 -28 % 224 298 -73 -25 % -29 -12 %
Overtid og ekstrahjelp 31 26 5 18 % 250 159 90 57 % 13 5 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84 84 0 0 % 669 671 -2 0 % 3 0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -29 -24 -4 18 % -221 -206 -15 7 % 12 -5 %
Annen lønn 44 43 1 2 % 310 316 -6 -2 % 15 5 %
SUM LØNN EKS. PENSJON 421 437 -17 -4 % 3 917 3 926 -9 0 % 190 5,1 %
Avskrivninger 50 55 -5 -9 % 404 435 -31 -7 % -16 -4 %
Nedskrivninger 1 0 1 0 % 3 1 2 162 % 2 369 %
Andre driftskostnader 137 151 -14 -9 % 1 267 1 254 13 1 % 96 8 %
Sum driftskostnader 930 944 -14 -2 % 8 031 8 018 13 0 % 327 0
Driftsresultat 33,0 15,4 17,6 114 % 146,2 146,2 0,0 0 % 184,1 -485 %
Finansinntekter 3 0 3 672 % 20 3 17 494 % 7 55 %
Finanskostnader 3 4 0 -11 % 27 29 -2 -8 % -6 -19 %
Finansresultat 0 -3 3 -95 % -7 -26 19 -75 % 13 -67 %
Ordinært resultat 32,8 12,1 20,7 171 % 139,6 120,4 19,2 16 % 197,6 -341 %

August Akkumulert per August
Akkumulert per 

August

 
Tabell: Resultat i august 2010 og hittil i år sammenlignet med budsjett og hittil i 2009. 
 
Helse Nord har i august et positivt resultat på 32,8 mill. kroner, noe som er 20,7 mill. kroner 
bedre enn budsjett. Pr. august 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 139,6 mill. 
kroner, 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatet hittil inneholder gevinster ved salg av 
bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Korrigert for dette er 
avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner.  
 
I august 2010 er det videre resultatført tilbakebetaling av overskudd 2008-2009 ved norske 
blodbanker som forbedrer resultatet med 10,4 mill. kroner. Det ble orientert om dette 
forholdet i styresak 70-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr 2. 
 
Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr august 2010 er 19,2 mill. kroner bedre enn 
budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert 
gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,2 mill. kroner. Forhold som generelt lavere 
aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse 
Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik 



mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. 
kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
I likhet med tidligere er budsjettoverskridelsene på overtid og ekstrahjelp størst hos 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. 
 
Tabellen under viser henholdsvis resultat i august måned og hittil i år per helseforetak (mill. 
kroner).  
 

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

boligsalg
2010

Helgelandssykehuset HF 5,4 0,4 5,0 -4,2 4,1 -8,3 -8,3 5,0
Nordlandssykehuset HF 8,7 -1,5 10,2 23,8 23,8 0,0 0,0 32,0
UNN HF 9,8 0,8 9,0 21,1 6,7 14,4 13,2 10,0
Helse Finnmark HF -4,5 0,4 -4,9 -4,9 3,4 -8,3 -16,1 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,7 0,5 0,2 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0
Helse Nord IKT 2,1 1,4 0,6 6,3 1,9 4,4 4,4 0,0
Helse Nord RHF 17,0 10,0 7,0 102,6 80,0 22,6 22,6 143,0
Justert på konsernnivå -6,3 0,0 -6,3 -6,3 0,0 -6,3 -6,3 0,0
SUM Helse Nord 32,8 12,1 20,7 139,6 120,4 19,2 10,2 195,0  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik august 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
På grunn av uavklarte forhold rundt finansieringsansvar ved fristbrudd ble det ved avslutning 
av august 2010 ført 6,3 mill. kroner på konsernnivå for kostnader knyttet til gjestepasientkjøp 
av fedmekirurgi 
 
Helse Finnmark HF har i august 2010 et negativt budsjettavvik på 4,9 mill. kroner. Inkludert i 
avviket er det inntektsført engangseffekter i form av overskudd fra norske blodbanker 
gjeldende fra 2009 på 1,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Finnmark HF et negativt avvik på 
16,1 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner.  Det negative 
budsjettavviket for august 2010 skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid, vikarer og 
ekstrahjelp og pasientreisekostnader.  
 
Adm. direktør anslår at den underliggende økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF er et 
overforbruk på om lag 2 mill. kroner pr. måned. Helse Finnmark HF vurderes til å ha den 
største økonomiske utfordringen. 
 
Helgelandssykehuset HF har i august 2010 et resultat som er 5 mill. kroner bedre enn budsjett. 
Pr. august 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt avvik på 8,3 mill. 
kroner. Det positive resultatet i august skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 
2,7 mill. kroner og positiv effekt av tilbakeføring av 2,4 mill. kroner i forbindelse med 
fristbrudd fedme. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter av 
egen aktivitet, høye gjestepasientkostnader (inkludert for lite avsatt 2009), samt andre 
driftskostnader hvor blant annet strøm og annen energi viser et negativt avvik.  
 
Adm. direktør mener at Helgelandssykehuset HF også vil få utfordringer med å nå 
resultatmålet og sin prognose for 2010. 
 
Nordlandssykehuset HF har i august 2010 et positivt budsjettavvik på 10,2 mill. kroner. Pr. 
august 2010 er regnskapet på budsjett. Det positive avviket i august 2010 skyldes i hovedsak 
lavere lønns- og driftskostnader enn budsjett. I tillegg utgjør engangseffekt i form av 
overskudd fra norske blodbanker 3 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak 
knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i 



størrelsesorden 5-10 mill. kroner. Dette endrer verken budsjett eller styringskrav til 
Nordlandssykehuset HF. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i august 2010 et positivt budsjettavvik på 9 mill. 
kroner. Pr. august 2010 viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 13,2 mill. kroner justert 
for gevinst boligsalg på 1,2 mill. kroner. Det høye budsjettavviket for august 2010 skyldes i 
hovedsak overskudd fra norske blodbanker på 6,3 mill. kroner gjeldene fra 2009, samt 
overskudd fra forsikring og høye sykelønnsrefusjoner.  
 
Sykehusapotek Nord HF har i august et resultat som er 0,2 mill. kroner bedre enn budsjett og 
pr. august 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet.  
 
Helse Nord IKT har i august 2010 et resultat som er 0,6 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. 
august 2010 et positivt budsjettavvik på 4,4 mill. kroner. 
 
Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik i august 2010 på 7 mill. kroner og et resultat 
hittil i år som er 22,6 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

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

Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i august 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger 

Funksjonsregnskap  
Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Vurdert i 
sammenheng med aktivitet gir funksjonsregnskapet et bilde av prioriteringer mellom formål. 
Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens 
øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. 
 
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 633 035          627 797          5 106 394      5 279 452     5 270 741     (8 711)             3,4 % 8 198 972     
Sum Psykisk helse 133 221          144 653          1 190 213      1 237 229     1 276 858     39 629            4,0 % 2 000 780     
Sum Rusomsorg 23 091            22 988             189 978          189 681        188 241        (1 440)             -0,2 % 299 988         
Sum Prehospitale tjenester 131 109          129 716          1 092 676      1 173 397     1 112 944     (60 452)           7,4 % 1 715 215     
Sum Personal og adm 9 195              18 772             124 609          151 253        168 858        17 605            21,4 % 254 124         
Sum driftskostnader 929 651         943 927         7 703 870     8 031 011    8 017 642    (13 369)           4,2 % 12 469 078  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

 
 R = regnskap 
JB = justert budsjett  
 



Det er kun Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har forbruk innen psykisk helse i tråd 
med budsjett, mens øvrige helseforetak har et mindreforbruk. Ressursinnsatsen må sees i 
sammenheng med aktivitetsutviklingen, som også er lavere enn planlagt. Det er uheldig at 
Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern som planlagt, ikke minst 
gjelder dette innen psykisk helsevern for barn og unge, hvor lange ventetider representerer et 
kvalitetsproblem.  Det er utfordringer med å få rekruttert kvalifisert personell. 
 
Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 44 mill. kroner. Her har alle 
helseforetakene et negativt budsjettavvik, mens pasientreiser har et overforbruk på 16,4 mill. 
kroner. Helse Finnmark HF har det høyeste overforbruket innen pasientreiser, mens 
Nordlandssykehuset HF bruker noe mindre enn justert budsjett. 
  

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010
Sum Somatikk 66,3 % 65,7 % 65,7 % 65,8 %
Sum Psykisk helse 15,4 % 15,4 % 15,9 % 16,0 %
Sum Rusomsorg 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,4 %
Sum Prehospitale tjenester 14,2 % 14,6 % 13,9 % 13,8 %
Sum Personal og adm 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,0 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Andel av totale driftskostnader 

 
 
Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, noe som er i 
tråd med budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor, 
men noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som 
budsjettert og samme periode i fjor. Det er blant annet gjort tiltak som medfører lavere 
gjestepasientkostnader, og økt egenbehandling.  
 
Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av 
ressursene til prehospitale tjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. 
Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år.  

Prognose  
Helse Nord har budsjettert med et resultat på 195 mill. kroner i 2010. Resultatkravet til Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) er økonomisk balanse. 
 
Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen 
knyttet til oppnåelse av prognosen er liten. HOD’s resultatkrav vil bli innfridd. Positivt 
resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes. 
For RHF-et forventes besparelse på kostnader til Luftambulanstjenesten ANS på i overkant av 
10 mill kr. Samtidig forventes større kostnader til Norsk Pasientskadeerstatning på i verste fall 
12 mill kr.  
 
Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det 
knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse 
Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg 
av boliger. Gitt resultatsituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko 
for at resultatene for disse to foretakene blir noe dårligere enn dette.  



Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. 
Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i 
helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5-10 mill. 
kroner. Det er understreket at resultatkravet er opprettholdt.  
 
Adm. direktør vurderer risikoen i resultatoppnåelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF til å være lav. 

Gjennomføring av tiltak 
Realisert omstilling per august 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelands-

sykehuset
Helse Finnmark UNN Nordlands- 

sykehuset
Sum Helse Nord

0 - Ingen risiko 2 533 3 770 19 406 0 25 709
1 - Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 12 937 13 189 12 605 38 731
2 - Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 6 633 31 424 14 121 52 178
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 90 114 5 233 5 437
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 240 1 711 1 951
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2010 0 0 0 0 0
Sum realisert omstilling til og med juli 2 533 23 430 64 373 33 670 124 006

Årsestimat per 2.tertial 12 700 42 390 122 400 50 500 227 990
Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010 15 600 54 700 135 103 128 700 334 103  
Tabell: Realisert omstilling per 2.tertial 2010 fordelt på risikokategorier samt årsestimat og opprinnelig budsjett 
for 2010. 
 
Hittil i år er det gjennomført tiltak med effekt for 124 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold 
til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette 
betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i 
omstillingsplanene.  
 
Av tabellen under kan man lese at helseforetakene har forventninger om økte tiltakseffekter i 
siste tertial 2010.  Adm. direktør mener det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får 
effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hittil i år hatt høyest gjennomføringsgrad av 
planlagte tiltak. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak 
som har vært planlagt fra årets start. Helgelandssykehuset HF har lavest gjennomføringsgrad 
av tiltak i foretaksgruppen pr. 2.tertial 2010.  
 

Foretak Forventet 
effekt i 2010 

i % av 
budsjett

Realisert i 
% av 

budsjett

Realisert 
hittil i % av 
forventet 

effekt 2010 
Helgelandsykehuset 81 % 16 % 20 %
Helse Finnmark 77 % 43 % 55 %
UNN 91 % 48 % 53 %
Nordlandssykehuset 39 % 26 % 67 %
Sum Helse Nord 68 % 37 % 54 %  
Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealisering i % av budsjett og estimat. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 
64,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 
på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 122,4 mill. kroner. 
 



Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i august 
2010 som har resultert i en økning i forventet tiltakseffekt.  
 
Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene per 2. tertial 2010 på 33,7 mill. 
kroner. Noen tiltak som etter plan skulle ha effekt fra starten av året, har fått senere 
oppstartstidspunkt og forsinker effektene.  Nordlandssykehuset HF har definert en 
tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 50,5 mill. kroner.  
 
Et av tiltakene som har hatt størst effekt i Nordlandssykehuset HF er driftstilpasning i Lofoten 
med tiltakseffekt hittil i år på 5,9 mill. kroner.  
 
Helse Finnmark HF har realiserte effekter av tiltakene per 2. tertial 2010 på 23,4 mill. kroner.  
Dette gir en realisert effekt hittil i år på 55 % av forventet effekt for 2010. Helse Finnmark HF 
er forsinket med gjennomføringen av de fleste tiltak med unntak for klinikk psykisk helsevern 
og rus. Som en følge av disse forsinkelsene forventer foretaket at ca. 19 mill. kroner av 
tiltakseffektene vil forskyves til 2011.  
 
Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt på 60,8 mill. kroner 
med en nedjustert prognose pr. 2. tertial for 2010 på 42,4 mill. kroner.   
 
Helgelandssykehuset HF har til tertialrapporten hatt en ny gjennomgang av 
omstillingstiltakene og nedjustert realiserte effekter per 2. tertial 2010 til 2,5 mill. kroner.   
Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. kroner med siste justering 
av forventet effekt for 2010 til 12,7 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har per 2. tertial 
2010 en gjennomføringsgrad på 16 % av budsjetterte effekter samtidig som helseforetaket 
forventer å gjennomføre 81 % av budsjetterte effekter for 2010.  
 
Adm. direktør vurderer sammenhengen mellom gjennomført og planlagt effekt i 2010 til å 
være av en slik art at omstillingsplanen for Helgelandssykehuset HF for resten av 2010 har 
høy gjennomføringsrisiko. 
 
Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med 
helseforetakene. 

Likviditet og investeringer  

Likviditet 
Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god.  
 
Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 
2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. 
 
Ved utgangen av august 2010 var det 260 mill kroner mer i banken enn prognosen.  
 
Likviditetsbeholdningen medfører at Helse Nord RHF kan skyve på planlagt låneopptak fra 
HOD til 2011 for å minimere rentekostnadene. Prognosen vil oppdateres for dette i september.  
 



 

Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 322,8 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
august 2010. Tallet er korrigert noe for Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF fra 
økonomirapport for august.  
 

Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i %
Investeringer 2002-2009 2010 disponibelt hittil 2010
Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 6,3 8 %
Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 17,4 33 %
UNN 43,1 185,1 228,2 66,8 29 %
NLSH 192,8 479,3 672,1 193,3 29 %
Helgeland 9,5 64,7 74,2 18,1 24 %
Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 %
HN IKT 25,0 42,9 67,9 20,5 30 %
Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 %
SUM 283,1 900,7 1 183,8 322,8 27 %  

      Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er akkumulert forsinket 
fremdrift i investeringsprogrammet på 345 mill kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at 
fremdriften i år vil bli lav. De forventer å stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt 
investeringsramme ved årsskiftet 2010/2011. 



Personal 

Bemanning  
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 46 48 2
SKDE 8 11 3
Helse Nord IKT 150 164 14
Sum Helse Nord 12 200 12 325 125  
Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-august 2009 og 2010 samt endring 
 
Tabellen viser endring i månedsverk med frem til lønnskjøringen i august 2010. 
 
Det er for foretaksgruppen i 2010 en økning i antall månedsverk, hvis man ser perioden januar 
til august i helhet, sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. For hver måned 
sammenlignet med tilsvarende måned i 2009, ser man at det ved hvert foretak er noe 
variasjon.  
 
Helse Finnmark HF 
I Helse Finnmark HF er økningen i antall månedsverk i hovedsak på fast ansatte. 
Foretaket har en økning som forklares ved etablering av pasientreisegruppe og 
ungdomspsykiatrisk avdeling.  
 
Overtidsmånedsverkene er på samme nivå som i 2009, mens månedsverk på timer og frivillig 
økt arbeidstid er redusert med 3 månedsverk i snitt pr måned. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Hittil i år har gjennomsnitt pr. måned vært 5 947 månedsverk. Dette snittet er 28 månedsverk 
høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det kan blant annet tilskrives overtakelse av oppgaven 
med å administrere pasientreiser. I tillegg har helseforetaket etablert ny Obs-post og ny 
slagenhet. Raskere tilbake gir høyere aktivitet. Foretaket har styrket RUS-feltet, og det har 
vært en økning i forskning. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Antall månedsverk er i snitt økt med 47 månedsverk pr 2. tertial i 2010, sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2009. De største endringene hittil i år er innenfor områdene psykisk 
helsevern, med dømt til behandling og spiseforstyrrelser. Noe av økningen tilskrives også 
administrering av pasientreiser. 
 
Nedleggelse av Røsvik har medført en reduksjon i årsverk slik at netto styrking innenfor 
psykisk helsevern utgjør 24 årsverk. 
 



Helgelandssykehuset HF 
Foretaket har hatt en økning i månedsverkforbruk på åtte i perioden januar til august i 2010, 
sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Endringene forklares med en økning på tre 
heltidsstillinger i Mo i Rana innen psykiatri og fellestjenester/administrasjon. Det har vært en 
liten reduksjon innen somatikk. I Mosjøen har det vært en reduksjon på ett månedsverk.  
 
Somatikk er redusert med 13 månedsverk, pasientreiser er økt med tolv og ambulanse er økt 
med to månedsverk.  

Sykefravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord pr. 2. tertial 2010 (januar til og med august) angis til og med 
juli 2010. Fraværet er hittil i 2010 på 8,1 %, Dette innebærer en reduksjon med 1,1 % 
sammenlignet med samme periode i 2009 (9,2 %). Langtidsfravær over 56 dager utgjør det 
meste av nedgangen med 1 %. 
 

 Januar - juli 2009 Januar - juli 2010 

  

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% 4,8% 3,9% 2,0 % 7,9% 4,5% 3,4% 1,7 % 

Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,3% 2,2 % 8,3% 4,0% 4,3% 2,2 % 

Universitetssykehuset HF 9,5% 5,0% 4,5% 2,6 % 8,2% 3,7% 4,5% 2,5 % 

Helse Finnmark HF 8,9% 4,5% 4,4% 2,4 % 8,7% 4,3% 4,4% 2,5 % 

Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,0% 4,2% 2,2 % 3,5% 0,6% 3,0% 1,8 % 

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

Helse Nord RHF 2,6% 1,1% 1,5% 0,8 % 0,7% 0,2% 0,5% 0,3 % 

SUM Helse Nord 9,2% 4,8% 4,4% 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % 

         

 
Endring 

    

  

Totalt 
fravær 

Fravær 
over 56 
dager 

Fravær 
under 56 

dager 

Fravær 
under 16 

dager 
    Helgelandssykehuset HF -0,8% -0,3% -0,5% -0,3 % 
    Nordlandssykehuset HF -0,8% -0,8% -0,0% 0,0 % 
    Universitetssykehuset HF -1,3% -1,3% -0,0% -0,1 % 
    Helse Finnmark HF -0,2% -0,3% 0,0% 0,1 % 
    Sykehusapotek Nord HF -5,6% -4,4% -1,2% -0,4 % 
    Helse Nord IKT 0,1% 0,1% -0,0% 0,0 % 
    Helse Nord RHF -1,8% -0,9% -0,9% -0,5 % 
    SUM Helse Nord -1,1% -1,0% -0,1% -0,1 % 
    Tabell: Sykefravær januar – juli 2010 sammenlignet med samme periode i 2009. 

 
Sykefraværet er redusert i alle helseforetak, med unntak av Helse Nord IKT.  Sykehusapotek 
Nord HF har prosentvis størst nedgang med 5,6 prosentpoeng, mens Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har størst reell nedgang med henholdsvis 1,3 % 
og 0,8 %. 
 



Fravær under 16 dager er også lavere enn ved samme tidspunkt i 2009.  
 
Sykefravær krever tett oppfølging av de sykemeldte. Stort fokus og forpliktende systematisk 
arbeid ved helseforetakene mellom ledere og medarbeidere er vesentlig for å redusere 
sykefraværet. 
 
En medvirkende årsak til reduksjonen i sykefraværet er foretakenes gode arbeid. Dette 
beskrives mer detaljert i styresak 108/2010-3 Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte  
tiltak og deres effekt, oppfølging av styresak 26-2010/3. 



Aktivitet 

Somatikk  
Helse Nord - somatisk aktivitet per august 2009 2010 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 87 755 85 143 -3,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 18 214 16 494 -9,4 %
dagopphold innlagte 14 807 14 862 0,4 %
heldøgnsopphold innlagte 54 734 53 787 -1,7 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 262 985 270 845 3,0 % 2,1 %
Sum opphold+konsultasjoner 350 740 355 988 1,5 %  
 
Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Både Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF hadde planlagt å øke aktiviteten betydelig i 
forhold til 2009, som var preget av lav aktivitet på grunn av omorganiseringer i deler av året.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har økt antall pasientkontakter totalt med 4 % 
sammenlignet med i fjor, mens det har vært en nedgang på 5 % sammenlignet med 2008 som 
er det nivået som var satt som målsetting for aktiviteten i 2010. Utskrivelser fra døgnopphold 
er på samme nivå som i fjor, mens antall dagbehandlinger går ned. Antall DRG-poeng er 3 % 
høyere enn i fjor, når 2010-DRG-logikken legges til grunn for sammenligning. Økningen 
skjer innen refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner. Sammenlignet med 2008 er 
antall DRG-poeng redusert med 5 % som naturligvis henger sammen med generelt lavere 
aktivitetsnivå.   
 
Nordlandssykehuset HF har lavere aktivitet totalt innenfor somatisk virksomhet sammenlignet 
med fjoråret. Heldøgnsopphold ligger 13 % under plantall mens innlagte dagopphold er 32 % 
over plan.  Økningen i dagopphold gjelder alle klinikker, og denne utviklingen er i tråd med 
målsetning om å vri aktivitet fra døgn til dagbehandling. Sammenlignet med plantall er både 
poliklinikk dag og konsultasjoner redusert med henholdsvis 28 % og 5 %. Nedgang i 
poliklinisk aktivitet skyldes bl.a. overlegepermisjoner og andre permisjoner. 
 
I Helse Finnmark HF er DRG-aktiviteten totalt betydelig høyere enn i 2009, men 
helseforetaket når ikke plantallene. Både heldøgnsopphold og poliklinikk går opp 
sammenliknet med samme periode i 2009, mens dagopphold går noe ned.  
 
I Helgelandssykehuset HF er aktiviteten innen dagkirurgi lavere enn plantall, og både Mo 
i Rana og Sandnessjøen har et avvik fra plantall på over 40 % antall innen dagkirurgiske 
konsultasjoner og tilsvarende med hensyn til antall DRG-poeng.  
Noe av reduksjonen skyldes at tidligere dagkirurgiske opphold er blitt polikliniske opphold i 
forhold til ny ISF-logikk, men det antas at dette utgjør en liten del. Antall polikliniske 
konsultasjoner er 1,9 % under 2009-nivå og 5,8 % etter plantallene. DRG-poeng inkludert 
gjestepasienter fra andre regioner har et negativt avvik på 1 % i forhold til 2009, (96 DRG-
poeng), og avviket fra plantall er nå -3,1 %. Den største utfordringen innen somatikk er 
fortsatt å få opp den dagkirurgiske aktiviteten.  
 



Oppsummert ser det ut som vridning fra døgnbehandling til dagbehandling fortsetter i 
foretaksgruppen, men det er en bekymringsfull nedgang i dagopphold/dagkirurgisk aktivitet. 
Når det gjelder døgnopphold, har noen helseforetak betydelig nedgang mens andre er stabil 
eller øker sine døgnopphold. Mest markant er det at alle HF-ene har betydelige avvik fra egne 
plantall, noe som kan tyde på at plantallene er satt urealistisk høyt, eller at alle HF-ene fortsatt 
har for dårlige rutiner for fastsetting av plantall.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF påpeker i sin tertialrapport at sammenligninger med 
fjoråret, når det gjelder de forskjellige oppholdstypene, er beheftet med betydelig usikkerhet, 
fordi registreringspraksis er endret fra Norsk pasientregister (NPR). En av årsakene til 
nedgangen er at behandling med remicade (legemiddel) i fjor ble registrert som dagopphold, 
mens det i år registreres som poliklinisk konsultasjon. Den mest korrekte sammenligningen er 
kanskje totalt antall pasientkontakter, men også her foreligger det et metodeproblem, idet 
sammenslåingen av DIPS-databasene i seg selv skaper inntrykk av redusert aktivitet (færre 
pasientkontakter), selv om antall behandlede pasienter ikke nødvendigvis er redusert.  
 
Overgangen til personspesifikt NPR fra og med 2010 vil på sikt gi sammenlignbare 
aktivitetstall over tid. Helse Nord RHF ser ikke bort fra at disse betraktningene kan gjelde for 
flere av HF-ene.  

Psykisk helsevern  
Barne- og ungdomspsykiatri 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 46 712 46 728 51 092 0,0 % -8,5 %

Antall utskrevne pasienter 221 217 235 -1,8 % -7,7 %

Antall liggedøgn 6 316 6 676 7 744 5,7 % -13,8 %

Antall oppholdsdager 0 346 323 7,1 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 77 612 77 858 64 110 0,3 % -5,2 %  
 
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. Polikliniske konsultasjoner er betydelig lavere enn 
planlagt, men er på samme nivå som i fjor. 
  
Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning, men det er fortsatt under 
plantall. Noe av årsakene beskrives i styresak 108-2010/6 Ventetider i barne- og 
ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010. 
 
Voksenpsykiatri 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 69 689 65 705 78 622 -5,7 % -16,4 %

Antall utskrevne pasienter 4 001 4 116 3 840 2,9 % 7,2 %

Antall liggedøgn 81 765 76 788 83 178 -6,1 % -7,7 %

Antall oppholdsdager 5 190 4 980 8 405 -4,0 % -40,7 %  
  
Bortsett fra økning i antall utskrevne pasienter, er det nedgang i aktivitet både i faktiske tall 
og i forhold til plan. 
 



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 er vakante. Helse Finnmark HF har en 
nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av 
behandlingstilbudet.  
 
Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's 
tilbud i Røsvik. 

Tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) 
Rusomsorg 2009 2010 plan 2010 endring 09-10
Antall utskrevne pasienter 384 377 382 -1,8 %

Antall polikliniske konsultasjoner 7 812 8 477 7 857 8,5 %

Antall liggedøgn 14 373 15 401 14 056 7,2 %  
 
Innen TSB er det en vekst i aktiviteten som foregår i egen regi, spesielt innenfor polikliniske 
konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget 
behandlingstilbud innenfor området.  
 
Helse Nord har høye gjestepasientkostnader innenfor TSB. Aktiviteten innen TSB i Helse 
Nord forventes ytterligere økt ved at Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset starter opp 
tilbud neste år. 
 



Kvalitet 

Kvalitetsforbedring  

Andel epikriser innen somatikk sendt innen 7 dager  
Måltall: 80 % 
Andel epikriser somatikk sendt innen 7 dager 2. tertial 08 3. tertial 08 1. tertial 09 2. tertial 09 3. tertial 09 1. tertial 10 2. tertial 10
Helse Finnmark 66 % 57 % 56 % 60 % 52 % 59 % 66 %
UNN 49 % 51 % 62 % 61 % 60 % 57 % 55 %
NLSH 59 % 56 % 55 % 58 % 55 % 63 % 63 %
Helgeland 67 % 60 % 65 % 74 % 64 % 66 % 64 %
Helse Nord 57 % 54 % 59 % 62 % 58 % 60 % 60 %

Landsgjennomsnitt 65 % 68 % 65 % 70 %  
Foreløpige tall for 2. tertial 2010.   
 
Det er en tydelig forbedring i Helse Finnmark HF fra 1. tertial til 2. tertial 2010. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er lavest med 55 %. De undersøker nå om en intern 
metodefeil i datauttrekk er med på å gi dårligere statistikk enn det som er reelt. 
Nordlandssykehuset HF har gitt klinikksjefene frist til utgangen av 2010 med å innfri målet på 
80 %. 
 
Epikrisetid er trukket frem som et krav i statsbudsjett 2011, og det vil bli stilt krav om at 100 
% av epikrisene er sendt innen sju dager. 

Andel epikriser innen psykiatri og TSB sendt innen 7 dager  
Måltall: 80 % 
Epikrisetid psykisk helse - andel sendt innen 7 dager 2. tertial 08 3. tertial 08 1. tertial 09 2. tertial 09 3. tertial 09 1. tertial 10 2. tertial 10
Helse Finnmark 60 % 49 % 49 % 55 % 55 % 76 % 83 %
UNN 49 % 45 % 63 % 58 % 58 % 50 % 60 %
NLSH 59 % 57 % 52 % 64 % 64 % 63 % 62 %
Helgeland 28 % 33 % 46 % 64 % 64 % 56 % 73 %
Helse Nord 51 % 47 % 55 % 60 % 60 % 60 % 67 %

Egne tall. NPR offentliggjør ikke tall inne psykisk helse  
Merk: Tabellen inneholder ikke tall for TSB 
 
Det er gledelig at Helse Finnmark HF nå er over måltallet på 80 % og at Helgelandssykehuset 
HF har en så stor forbedring. I Nordlandssykehuset HF er det spesielt akuttpsykiatrien som 
har etterslep på epikriser. 
 
Epikrisetid er også et av målene som har blitt brukt i oppfølging av risikostyring. Helse 
Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har fulgt opp risikoen for 
å ikke nå målet på 80 % med å gjennomføre enkelte tiltak og følge opp denne risikoen for 
dette. Det vises til kapitlet om risikostyring i denne rapporten. 
  
Epikrisetid er trukket frem som et krav i statsbudsjett 2011, og det vil bli stilt krav om at 100 
% av epikrisene er sendt innen sju dager. 
 



Korridorpasienter  
Måltall: 0   
Korridorpasienter somatikk - snitt per dag 2. tertial 08 3. tertial 08 1. tertial 09 2. tertial 09 3. tertial 09 1. tertial 10 2. tertial 10
Helse Finnmark 0,3               2,4               1,6               1,6               1,6               1,3               0,8               
UNN 10,0             14,0             8,9               7,3               7,3               10,7             3,2               
NLSH 2,7               5,1               8,7               4,4               4,4               7,1               8,5               
Helgeland 5,6               2,2               1,8               0,9               0,9               1,3               1,6               
Helse Nord 18,6             23,6             21,0             14,2             14,2             20,3             14,1              
Tabellen viser gjennomsnittlig antall korridorpasienter. 
 
I Helse Nord som helhet er det hver dag i gjennomsnitt 14,1 korridorpasienter.   
 
Totalt for Helse Nord går andel korridorpasienter svakt ned fra samme periode i 2009, og 
betydelig ned i forhold til 1.tertial. Det har vært en betydelig forbedring på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF siden 1. tertial 2010.  Det er spesielt 
Nordlandssykehuset HF som har utfordringer med antallet korridorpasienter.  
 
Antallet korridorpasienter er et av kravene som det settes ekstra oppmerksomhet på i 
statsbudsjettet for 2011. Adm. direktør vil ha stor oppmerksomhet på oppfølging av 
kvalitetsindikatorene. 
 
I tabellen under ligger tall på andel korridorpasienter i prosent av antall inneliggende 
pasienter. Disse tallene kommer fra NPR og er et tertial på etterskudd. Det er forventet at 
andelen i likhet med antallet korridorpasienter går ned i 2. tertial 2010. 
 

Korridorpasienter somatikk - andel*   
1. tertial 
09 2. tertial 09 3. tertial 09 1. tertial 10 

Helse Finnmark 1,2 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % 
UNN  1,7 % 1,8 % 2,2 % 2,1 % 
NLSH  2,7 % 1,6 % 1,3 % 3,2 % 
Helgeland  1,3 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 
Helse Nord  1,9 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 

Tabell: Andel korridorpasienter som andel av inneliggende pasienter.  

Andel strykninger av planlagte operasjoner  
Måltall: 5 % 
Andel strykninger fra planlagt operasjon  1. tertial 08 2. tertial 08 3. tertial 08 1. tertial 09 2. tertial 09 3. tertial 09 1. tertial 10 2. tertial 10
Helse Finnmark 14,0 % 14,7 % 12,3 % 16,4 % 12,0 % 10,7 % 11,2 % 10,3 %
UNN 12,3 % 11,5 % 8,5 % 10,0 % 10,7 % 10,7 % 4,2 % 5,4 %
NLSH 9,5 % 10,9 % 9,3 % 11,8 % 12,2 % 12,5 % 9,7 % 10,4 %
Helgeland 10,2 % 9,5 % 14,5 % 12,0 % 7,0 % 8,3 % 9,3 % 5,4 %
Helse Nord 11,3 % 11,3 % 9,9 % 11,1 % 10,7 % 10,6 % 7,5 % 7,6 %
Mosjøen mangler 2 uker i 2. tert 2010
Landsgjennomsnitt 7,4 % 7,3 % 7,6 % 9,4 %  
 
Foretaksgruppen som helhet har i 2010 hatt en gledelig nedgang i antall strykninger fra 
operasjonsprogrammet. Dette skyldes i særlig grad at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Helgelandssykehuset HF nå er ca på måltallet, som er 5 %. Nordlandssykehuset HF og 
Helse Finnmark HF har fortsatt en stor utfordring for å nå målsettingen om 5 %.  
 
Sammenlignbare tall for landsgjennomsnittet foreligger til og med første tertial. Hittil i år har 
Helse Nord et resultat som ligger rundt landsgjennomsnittet. 



Prioritering  

Andel pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp  

 
 
Det er fortsatt store forskjeller mellom helseforetakene på andel pasienter som gis rett til 
nødvendig helsehjelp. Forskjellene mellom Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HFer 
18 %, noe som kan tyde på ulik prioriteringspraksis.   
 
Helse Nord har lavere andel rett til nødvendig helsehjelp enn andre helseregioner. Det har 
vært antatt at dette kan ha sammenheng med høyt sykehusforbruk i Helse Nord, men dette 
vurderes ikke lenger som en sannsynlig forklaring blant annet på grunn av at Helse Midt-
Norge har høyere sykehusforbruk.  
 
I desember 2010 starter et felles nasjonalt prosjekt ledet av Helsedirektoratet, hvor RHF-ene 
deltar. Prosjektet vil gi Helse Nord et bedre grunnlag for å vurdere dagens 
prioriteringspraksis, både innen de enkelte fagområder og om det er systematiske forskjeller i 
forhold til de andre helseregionene.              

Tilgjengelighet og brukermedvirkning 
Tabellen viser ventetider for 2. tertial 2010 sammenlignet med samme periode i fjor, fordelt 
på helseforetak, fagområde og med/uten rett til helsehjelp.  
  

2. tert 2009 2. tert 2010 2. tert 2009 2. tert 2010 2. tert 2009 2. tert 2010
Uten rett 87 96 101 89 70 77
Med rett 65 66 92 94 53 53
Totalt 77 82 93 91 58 59

2. tert 2009 2. tert 2010 2. tert 2009 2. tert 2010
Uten rett 144 95 87 95
Med rett 125 89 66 67
Totalt 128 91 77 82

Somatikk BUP VOP

TSB Alle fagområder

 
Tabell: Ventetider i Helse Nord 2. tertial 2009 sammenlignet med 2. tertial 2010. En mer detaljert tabell ligger 
som vedlegg. 
 
Generelt vil ventetid og reduksjon av ventetid bli viet stor oppmerksomhet. I forbindelse med 
statsbudsjett 2011 som ble lagt frem 5. oktober 2010 ble en rekke krav til kvaliteten skjerpet, 
deriblant ventetid og fristbrudd spesielt. Dette innebærer blant annet at det vil bli rettet flere 
tiltak inn mot reduksjon i ventetid og fjerning av fristbrudd. 
 
I styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 som ble behandlet av styret i Helse Nord 
RHF, den 1. oktober 2010 ble det avsatt 30 mill. kroner som skal brukes på tiltak for å 
redusere ventetiden. Det jobbes med en rekke konkrete tiltak. 



I tillegg jobbes det for å bedre overvåkningen av utviklingen på ventetider, blant annet ved at 
det er etablert daglig eksport av ventedata fra EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal) til 
Helse Nords datavarehus. Det ligger også flere tiltak på plan for å integrere løsninger i EPJ-
systemet, men siden Helse Nord er i anbudssituasjon på EPJ tillates ikke tilleggsbestillinger 
hos leverandør. 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen somatikk  
Økningen i ventetid innen somatikk er hovedsakelig for pasienter uten rett til prioritert 
helsehjelp med unntak av for Helse Finnmark HF, der ventetiden går ned både for pasienter 
med rett og uten rett til prioritert helsehjelp. 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen barne- og 
ungdomspsykiatrien 
Ventetiden er fortsatt for lang innenfor dette området. Det vises til Styresak 108-2010/6 
Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010, hvor det 
foreslås tiltak for å bedre ventetidssituasjonen. 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen 
voksenpsykiatrien  
Lengre ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp ved Nordlandssykehuset HF, 
for øvrig ingen vesentlige endringer.  
 
Ventetiden innenfor voksenpsykiatrien må sees i sammenheng med en redusert aktivitet som 
følge av bl.a. vakante stillinger innenfor voksenpsykiatrien. 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) 
Samlet sett er det en meget positiv utvikling innen TSB kvalitetsmessig, faglig og økonomisk.  
Ventetiden for pasienter uten rettighet er redusert fra 144 dager i 2. tertial 2009 til 95 dager i 
2. tertial 2010. For pasienter med rett er ventetiden i samme tidsrom redusert fra 125 til 89 
dager.   
 
Det er igangsatt konkrete tiltak for å bedre datakvaliteten innen TSB. Det vil bl.a. i løpet av 
oktober gjennomføres et kurs i registrering og rapportering. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort intern omorganisering for å øke tilbudet til 
rusmiddelmisbrukere, mens det forventes at aktiviteten ved Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF øker, når disse åpner sine nye tilbud neste år.  



Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager 
Måltallet er 100 %.  

Hittil i år Hittil i fjor Endring Hif - Hiå
Helgelandssykehuset 90,4% 91,6% -1,3%
Nordlandssykehuset 98,2% 96,4% 1,8%
UNN 97,7% 97,1% 0,6%
Helse Finnmark 97,8% 98,0% -0,2%
Sum Helse Nord 97,0% 96,0% 1,0%  
Tabell: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp vurdert innen 30 dager innen somatikk og psykisk 
helsevern for voksne. 
 
Det er en forbedring på 1 % siden 2.tertial i 2009. Helgelandssykehuset har den største 
utfordringen, de andre foretakene er tett oppunder kravet på 100 %.  

Andel pasienter innen BUP vurdert innen 10 dager  
Måltallet er 100 %.     

Andel vurderte innen 10 virkedager, prosent 1. tertial 2009 2. tertial 2009 3. tertial 2009 1. tertial 2010
Helse Finnmark HF 65,4 69,6 83,3 74,9
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 83,1 86 93,3 83,8
Nordlandssykehuset HF 88,6 91,5 94,7 88,7
Helgelandssykehuset HF 82,8 93,4 95 94,7
Privat Nord HF 33,3 100 80 0
Helseregion Nord-Norge 82,3 86,5 92,7 86,1  
 
Det er Helse Finnmark HF som har den største utfordringen for å innfri kravet om vurdering 
innen 10 dager. Det vises til styresak 108-2010/6 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – 
oppfølging av styresak 69-2010, hvor det foreslås tiltak for å bedre ventetidssituasjonen 
innenfor området. 

Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk 
helsevern/og eller TSB for personer under 23 år  
Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, prosent 1. tertial 2009 2. tertial 2009 3. tertial 2009 1. tertial 2010
Helse Finnmark HF 69,5 55,6 57,4 82,7
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 75,3 67,5 56,5 64,5
Nordlandssykehuset HF 81,8 74,4 81 74,4
Helgelandssykehuset HF 66,9 42 49,7 58,1
Privat Nord HF 100 - 100 100
Helseregion Nord-Norge 75,6 64,7 63 69,5  

Sammenligner vi 1.tertial 2009 og 2010 er det kun Helse Finnmark HF som har hatt en positiv 
utvikling. UNN HF, HLSH HF og NLSH HF har hatt en negativ utvikling i samme tidsrom.     



Antall pasienter som har fått tildelt individuell plan på barnehabilitering  
Mål: Skal økes 
Andel individuelle planer barnehab 2. tertial 08 3. tertial 08 1. tertial 09 2. tertial 09 3. tertial 09 1. tertial 10 2. tertial 10
Helse Finnmark 35 % 45 % 33 % 35 % 47 % 39 % 46 %
UNN 48 % 48 % 27 % 81 % 83 % 84 %
NLSH 30 % 18 % 21 % 24 % 24 % 30 % 29 %
Helgeland 73 % 42 % 47 % 39 % 45 % 33 %
Helse Nord 48 % 45 % 27 % 66 % 44 % 50 % 43 %

Landsgjennomsnitt 36 % 41 % 40 % 43 %  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har som eneste foretak en høy andel på 84 %, som 
omfatter 31 av 37 pasienter 2. tertial 2010. Andelen og oppfølgingen av indikatoren for de 
andre helseforetakene er ikke tilfredsstillende, og det oppfordres til dialog mellom foretakene 
gjennom det regionale fagnettverket for barnehabilitering for å lære av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF’s erfaringer. 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter 
Mål: 0 

Hittil i år Hittil i fjor Endring Hif - Hiå
Helgelandssykehuset 24,0% 24,6% -0,6%
Nordlandssykehuset 21,0% 22,0% -1,0%
UNN 25,0% 30,9% -5,9%
Helse Finnmark 31,0% 22,1% 8,9%
Sum Helse Nord 24,0% 25,0% -1,0%  
Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter 
 
Andel fristbrudd for rettighetspasienter er uakseptabel. Fristbrudd er forbudt ved lov. Det vil i 
oppdragsdokumentet til helseforetakene for 2011 bli stilt krav om høy prioritet på at 
helseforetakene får kontroll med situasjonen. Situasjonen er mest prekær ved Helse Finnmark 
HF som har økning i andel fristbrudd og har den høyeste andelen i regionen.  
 
Det vises til midlene satt av for å redusere ventetider og unngå fristbrudd i styresak 95-2010 
Økonomirapport nr. 8-2010. 



Risikostyring  
Gjennomgang av risikosituasjonen pr. helseforetak ligger som vedlegg. 

Status i implementeringsarbeidet 
Helse Nord har i 2. tertial 2010 fortsatt implementeringen av risikostyring. Det er fortsatt 
ulikt, hvor langt helseforetakene i foretaksgruppen har kommet. Helse Nord RHF har sammen 
med Helse Vest RHF utviklet et kursopplegg for risikostyring. Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bidratt med ressurser i henholdsvis arbeidsgruppen 
og styringsgruppen. Det vil bli gjennomført en pilot av kurset 18. og 19. oktober 2010 i 
Stavanger. Det er planlagt gjennomført kurs i Helse Vest og Helse Nord i januar 2011. 
Kursopplegget har en pakke bestående av et todagers kurs, et halvdagskurs og 
informasjonsmateriell. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord Norge HF har som mål å få til en praksis hvor risikostyringen 
inngår som en naturlig del av virksomhetsstyringen fra 2011. Dette er tenkt forankret i 
dialogavtalen mellom adm. direktør og den enkelte leder i direktørens ledergruppe.  
 
Risikostyring implementeres som en del av oppfølging av dialogavtalene med klinikkene. 
Avtalen dokumenterer hva som er forventet virksomhet og mål for de ulike klinikker, senter 
og staber kommende år. Skolering av ledere i Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen 
risikostyring vil bli foretatt som en del av forberedelsene til implementeringen fra 2011.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har startet implementeringen, og det ble tidlig i 2010 besluttet hvilke 
målsettinger som skulle være i fokus i forbindelse med implementeringsprosessen.  
 
Som en følge av direktørens avgang i juni har fremdriften blitt noe forsinket. Konstituert adm. 
direktør i Nordlandssykehuset HF har satt risikostyring på agendaen, og det vurderes hvordan 
risikostyring kan anvendes inn mot de store kvalitetsforbedringstiltakene helseforetaket står 
ovenfor.   
 
Helgelandssykehuset HF 
I Helgelandssykehuset HF er det kvalitetsleder/informasjonssikkerhetsansvarlig som fører 
prosessen og er definert som risikokoordinator. Det er gjennomført risikovurderinger ved hver 
sykehusenhet sammen med ledergruppene.  
 
Helgelandssykehuset HF skal i 2011 ha fokus på opplæring av metodikken for de med egne 
ansvarsområder. Koordinatoren har også gjennomført kurs på metodikken, og det er økende 
grad som benytter seg av metodikken. Nytilsatt controller vil også få oppgaver knyttet til 
risikostyring.  
 
Helgelandssykehuset HF rapporterer at de har gitt risikostyring det fokuset som forutsettes, og 
det vil fortsatt fokuseres parallelt med økt arbeid med bedring og sikring av kvalitet i alle ledd 
i tilbudene i helseforetaket. 
 
 



Helse Finnmark HF 
I Helse Finnmark HF er styrende dokumenter inkludert maler gjeldende 
risikovurderinger/risikostyring lagt inn i Docmap og er tilgjengelige her. Foretaksledelsen har 
hatt gjennomgang av de definerte risikoområdene hvor man på overordnet nivå har avdekket 
områder med de største risikoene.   
 
Det er foretatt risikoanalyser i klinikkene i henhold til bestilling og retningslinjene for 
risikostyring i Helse Nord. Metodikken er benyttet blant annet innen informasjonssikkerhet, 
og det er inneværende år iverksatt tiltak for å redusere avslørte risikoområder med 
uakseptabel risiko.  
 
Nytilsatt foretakscontroller vil få oppgaver knyttet til risikostyring. Helse Finnmark HF anser 
opplæring av metodikken som en viktig faktor i arbeidet med implementeringen i 
helseforetaket. 
 
Sykehusapoteket Nord HF 
Arbeidet med risikovurderinger fortsetter i helseforetaket. Det er blant annet planlagt bruk av 
metodikken for å vurdere handlingsplanen for 2011 og i forbindelse med utarbeidelse av 
strategiplan 2011-2014.  
 
Det er gjennomført risikovurdering innenfor økonomi og arbeidet med å forhindre muskel- og 
skjelettplager. Det er gitt opplæring i metodikken for risikovurdering til 
rådgivningsfarmasøytene i foretaket.  
 
Disse bruker nå metodikken aktivt i arbeidet sitt opp mot de øvrige helseforetakene i regionen 
og mot kommunehelsetjenesten. Det vil enda ta en del tid og arbeid før risikostyring som 
prinsipp og metode er fullt integrert i organisasjonen.  



Vedlegg 

Vedlegg ventetider 
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Vedlegg risikostyring 

Oppfølging av risikovurderinger  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
I påvente av at risikostyring blir implementert som en fast del av virksomhetsstyringen fra 
2011, foretas risikovurderinger av HF-ets sikkerhetsansvarlige for IKT. Det er gjennomført 
syv risikovurderinger i helseforetaket, og det er planlagt ytterligere tre i 2010. I tillegg er det 
gitt bistand til tre risikovurderinger i andre helseforetak i Helse Nord. 
 
Det er gjennomført fem interne revisjoner som følges opp av klinikkledere og Fag- og 
forskningssenteret. Nye prosedyrer om registrering av avvik fra interne revisjoner og tilsyn er 
utarbeidet. Styret får rapportert status på gjennomførte tilsyn og oppfølgingen av disse til 
hvert styremøte. Ledelsens gjennomgang av virkningen av internkontrollsystemet skjer to 
ganger årlig. 

Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset besluttet i februar 2010 at de skulle ha fokus på følgende målsettinger: 
• Minst 80 av alle epikriser skal sendes ut innen 1 uke etter utskrivning. 
• Andelen av antall planlagte operasjoner som strykes skal være under 5 %. 
• På alle områder med definerte ventetider skal disse reduseres i forhold til dagens nivå. 
 
I tilegg skulle den enkelte klinikk vurdere å benytte metodikken på ett eller flere av de 
økonomiske tilpasningskravene som klinikken måtte ha.  
 
Det er gjennomført samlinger i en rekke klinikker og avdelinger, og det er planlagt avtaler 
utover høsten. Når det gjelder epikrise, er det tre kritiske suksessfaktorer som skiller seg ut. 
Det er tilstrekkelig merkantilt personell, gode holdninger og arbeidsvaner/arbeidsflyt.  
Tilstrekkelig merkantilt personell skiller seg ut som et gjennomgående risikoområde. Når det 
gjelder ventetid, er det ingen kritiske suksessfaktorer (KSF) som skiller seg ut som 
risikoområder og virker å være gjennomgående for klinikkene som har jobbet med denne 
målsettingen. 
 
Det er ingen av de fremkommende risikoene som vurderes å være av en slik karakter at 
overgripende tiltak på foretaksnivå er nødvendig pr. 2.tertial. Nordlandssykehuset HF vil 
følge utviklingen utover høsten 2010 gjennom videre arbeid med implementering av 
risikostyring. 
 
Som en følge av avgangen til direktør ble den planlagte oppfølgingssamlingen i juni ikke 
gjennomført. Risikostyring har blitt satt på agendaen for høsten 2010 av ny direktør, og det 
vurderes hvordan risikostyring som metodikk kan anvendes inn mot de store 
kvalitetsforbedringstiltakene som Nordlandssykehuset HF står ovenfor høsten 2010 og i 2011. 
Utkast til risikopolicy er framlagt for direktør, men en avventer å formalisere denne til 
kvalitetspolicy er på plass slik at disse kan sees i sammenheng. 
  
Nordlandssykehuset HF’s risikovurderinger er vedlagt som utrykt vedlegg. 



Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har hatt en gjennomgang av status på de risikoene som ved 1. tertial 
2010 ble vurdert som uakseptabel. 
  
Risikomatrisen fra 1. tertial 2010 viser at fire kritiske suksessfaktorer (KSF) er 
røde/uakseptable. Disse er: 
 
KSF (1): Resultatoppnåelse 
KSF (2): Epikrisetid 
KSF (6): Sykefravær 
KSF (8): Utskrivningsklare pasienter 
 
KSF (1): Resultatoppnåelse: Det er fra å ha vært et resultat mål å oppnå 5 mill. kroner i 
overskudd til nå et mål å være i balanse, noe som er fem mill. kroner dårligere enn 
styringskravet fra Helse Nord. Helgelandssykehuset HF har en tiltaksplan som skal gi en 
årseffekt på 7,7 mill. kroner. Tiltaksplanen er oppdatert med nye tiltak for 5 mill. kroner. 
 
Kontroll med risikosituasjonen i forhold til justert prognose anses akseptabel. Tiltakene er 
vurdert som tilstrekkelige. I risikomatrisen er KSF (1) pr. 2. tertial 2010 plassert på samme 
sted som ved 1. tertial. 
 
KSF (2): Epikrisetid: Andelen har gått litt ned fra 66,2 % i 1. tertial 2010 til 63,9 % i 2. tertial 
2010. Her jobbes det bl.a. med endringer av rutiner samt mer fokus på rutinene ovenfor 
vikarer. Helseforetaket har kontroll med risikosituasjonen i dag, og tiltakene er vurdert som 
forholdsvis tilstrekkelige. De avventer til neste tertial med å se om tiltakene har fått bedre 
effekt. I risikomatrisen er KSF (2) pr. 2 tertial 2010 plassert på samme sted som ved 1. tertial 
2010. 
 
KSF (6): Sykefravær: Pr. juni 2010 var den på 7,8 % mot 8,7 % i juni 2009. En nedgang på 
0,9 %. En av årsakene er at langtidssykemeldte er blitt fulgt tettere opp med forsøk på 
utprøving i andre arbeidsoppgaver. 
 
Helgelandssykehuset HF har kontroll med risikosituasjonen i dag, tiltakene er vurdert som 
tilstrekkelige. I risikomatrisen er KSF (1) pr. 2 tertial 2010 grenser den nå til gult område. 
 
KSF (8): Utskrivningsklare pasienter: Pr. 2. tertial 2010 er det nedgang i akkumulert antall 
utskrivingsklare pasienter på 23 % i helseforetaket og en tilsvarende nedgang i antall 
liggedøgn for denne pasientgruppen på 25 %. 
 
Det er kontroll med risikosituasjonen i dag, tiltakene er vurdert som tilstrekkelige. I 
risikomatrisen er KSF (8) pr. 2 tertial 2010 plassert på samme sted som ved 1. tertial 2010, 
siden måltallet er 0 utskrivingsklare pasienter 
 
 



Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF har hatt en gjennomgang av status på de risikoene som ved 1. tertial ble 
vurdert som uakseptabel. 
 
A-1: Mål: Resultat i henhold til budsjett 2010.  

Risiko: Overordnet resultatmål oppnås ikke i 2010 
 

Flere tiltak er gjennomført. Avdelinger med avvik er pålagt å 
gjennomføre ytterligere tiltak. Tiltak følges med ROS-
analyser. Situasjonen følges tett i hele organisasjonen 

 
C: Mål: Bruken av DocMap i tråd med intensjonen. DocMap skal være førstevalg når 

ansatt søker etter prosedyrer/retningslinjer.  
Risiko: DocMap benyttes ikke som forutsatt 

 
Det er nå gjennomført flere nye opplæringskurs for nye 
superbrukere. Oppgradering til Docmap versjon 6.5 har 
forsinketopplæring noe. Det er utarbeidet  
funksjonsbeskrivelse for superbrukere i Docmap. Det er  
gjennomført internrevisjon som har avslørt  
forbedringsområder. Det er iverksatt tiltak for bedret  
tilgjengelighet til Docmap. Når det gjelder styrende  
dokumenter så har flere avdelinger avsatt ressurser til å få  
lagt inn prosedyrer. 
 
D: Mål: Det er en prioritert oppgave for ledere å sørge for at avviksmodulen i DocMap 

benyttes.  
Risiko: Ledere sørger i for liten grad for at avvik blir 
meldt i DocMap 

 
Avviksmodulen i DocMap ble besluttet tatt i bruk i 2009. 
Antallet avvik som nå meldes elektronisk er betydelig 
stigende. Det er fortsatt store variasjoner med hensyn til 
enheter som har tatt modulen i bruk. Utdanning av mange 
nye superbrukere er et viktig tiltak som skal bedre forholdet 
ytterligere. Det arbeides nå mer systematisk gjeldende løsningsarbeid/forbedringsarbeid. 
 
E: Kompetanse.  

Mål: Rett kompetanse på rett sted til rett tid.  
Risiko: Manglende kompetanse 

 
Rekrutteringsprosjekt relatert til leger er vellykket så langt, 
og det arbeides videre med dette. Imidlertid foreligger det  
signaler som tyder på at annet kjernepersonell kan skape  
utfordringer i hele helsesektoren. Risiko relatert til  
kompetanse vil følges tett også videre. Det er startet 
systematisk gjennomgang av avtaler med ambulerende spesialister.  
 
 



F: Mål: Dokumentasjon i EPJ skal som minimum tilfredsstille myndighetskrav.  
Risiko: Dokumentasjon er mangelfull 

 
Fokus på dette som risikoområde har medført oppleves  
som positivt. Risikobildet vurderes likevel foreløpig som  
uendret. Vakant stilling for EPJ-konsulent ved en klinikk  
oppleves som uheldig når ekstra innsats skal rettes mot  
området. Tilsettingsprosess er påbegynt. Det er et fokus  
på forbedring av dokumentasjon ved gjennomgang av  
arbeidsrutiner. 
  
I tillegg til disse risikoområdene er det innad i klinikkene avslørt noen andre mer spesifiserte 
områder som det fokuseres og arbeides med.  

Sykehusapoteket Nord HF 
Sykehusapoteket Nord HF har hatt en gjennomgang av status på de risikoene som ved 1. 
tertial 2010 ble vurdert som uakseptabel 
 
Risikosituasjonen for helseforetaket anses ikke å være kritisk. Det er ikke spesielle problemer 
i forbindelse med legemiddelleveransene, bemanningen er stabil og kompetent, og den 
økonomiske situasjonen er under kontroll.  
 
I forbindelse med arbeidet som er iverksatt for å forhindre muskel- og skjelettplager er flere 
tiltak gjennomført. Fysioterapeut har hatt ergonomigjennomgang med ansatte som kan være i 
risikogruppen for å få muskel- og skjelettplager. Det har blitt gitt opplæring av verneombud 
og øvrige ansatte. Arbeidet med HMS-systemet er i stor grad sluttført, og konseptet ”aktivt 
apotek” som skal hjelpe de ansatte til å holde seg i form er videreført. Det er også anskaffet 
heve-/senkebord og nye stoler til de som har hatt behov for dette. 



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 
 
 

 

 
 
 



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 
 



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

Resultatutvikling Helse Nord IKT 
 
 

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



Vedlegg personal  

Sykefravær 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Juli 2009 Juli 2010

 
 
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Endring

 
 



Vedlegg aktivitet 

Somatikk 
 
UNN 2009 2010 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 37 648 36 567 -2,9 %
herav
dagopphold poliklinikk 7 648 6 916 -9,6 %
dagopphold innlagte 6 948 6 435 -7,4 %
heldøgnsopphold innlagte 23 052 23 216 0,7 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 110 596 118 475 7,1 % 5,3 %
Sum opphold+konsultasjoner 148 244 155 042 4,6 %

NLSH 2009 2010 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 26 185 25 337 -3,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 4 928 4 322 -12,3 %
dagopphold innlagte 4 464 5 202 16,5 %
heldøgnsopphold innlagte 16 793 15 813 -5,8 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 75 257 75 804 0,7 % 0,8 %
Sum opphold+konsultasjoner 101 442 101 141 -0,3 %

Helgeland 2009 2010 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 13 328 12 854 -3,6 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 668 3 023 -17,6 %
dagopphold innlagte 2 157 2 097 -2,8 %
heldøgnsopphold innlagte 7 503 7 734 3,1 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 46 008 45 132 -1,9 % -3,1 %
Sum opphold+konsultasjoner 59 336 57 986 -2,3 %

Helse Finnmark 2009 2010 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 10 594 10 385 -2,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 970 2 233 13,4 %
dagopphold innlagte 1 238 1 128 -8,9 %
heldøgnsopphold innlagte 7 386 7 024 -4,9 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 31 124 31 434 1,0 % 1,3 %
Sum opphold+konsultasjoner 41 718 41 819 0,2 %  
 
 
 
 
 
 
 



Psykisk helsevern (per august) 
Psykisk helsevern for barn og unge 
 
Antall polikliniske konsultasjoner 
BUP  2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  7 678 9 520 9 058 24,0 % 5,1 % 

UNN  18 499 15 346 18 499 -17,0 % -17,0 % 

Nordlandssykehuset  15 489 16 038 15 665 3,5 % 2,4 % 

Helgelandssykehuset  5 046 5 824 7 870 15,4 % -26,0 % 

Sum Helse Nord  46 712 46 728 51 092 0,0 % -8,5 % 

     
  

     
  

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  15 15 32 0,0 % -53,1 % 

UNN  115 110 115 -4,3 % -4,3 % 

Nordlandssykehuset  83 85 80 2,4 % 6,3 % 

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

Sum Helse Nord  221 217 235 -1,8 % -7,7 % 

     
  

     
  

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  123 608 1 352 394,3 % -55,0 % 

UNN  1 541 1 433 1 541 -7,0 % -7,0 % 

Nordlandssykehuset  3 526 3 303 3 746 -6,3 % -11,8 % 

Helgelandssykehuset  1 126 1 332 1 105 18,3 % 20,5 % 

Sum Helse Nord  6 316 6 676 7 744 5,7 % -13,8 % 

     
  

     
  

Antall oppholdsdager -dagbehandling 
BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  0 343 323     

UNN  0 3 0     

Nordlandssykehuset  0 0 0     

Helgelandssykehuset  0 0 0     

Sum Helse Nord  0 346 323   7,1 % 

     
  

     
  

Antall tiltak (både refusjon og ikke 
refusjon) BUP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  14 397 17 084 0 18,7 %   

UNN  30 324 26 451 30 324 -12,8 % -12,8 % 

Nordlandssykehuset  24 513 25 439 21 946 3,8 % 15,9 % 

Helgelandssykehuset  8 378 8 884 11 840 6,0 % -25,0 % 

Sum Helse Nord  77 612 77 858 64 110 0,3 % 21,4 % 
 



 
Psykisk helsevern for voksne 
 

Antall polikliniske konsultasjoner VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 
avvik fra 

plan 

Helse Finnmark  11 243 10 279 10 852 -8,6 % -5,3 % 

UNN  29 906 27 080 29 906 -9,4 % -9,4 % 

Nordlandssykehuset  17 520 15 624 21 227 -10,8 % -26,4 % 

Helgelandssykehuset  11 020 12 722 16 637 15,4 % -23,5 % 

Sum Helse Nord  69 689 65 705 78 622 -5,7 % -16,4 % 

     
  

     
  

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  616 716 538 16,2 % 33,1 % 

UNN  1 973 2 098 1 973 6,3 % 6,3 % 

Nordlandssykehuset  1 282 1 156 1 184 -9,8 % -2,4 % 

Helgelandssykehuset  130 146 145 12,3 % 0,7 % 

Sum Helse Nord  4 001 4 116 3 840 2,9 % 7,2 % 

     
  

     
  

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  10 202 9 009 10 130 -11,7 % -11,1 % 

UNN  33 312 32 832 33 312 -1,4 % -1,4 % 

Nordlandssykehuset  34 687 31 220 35 576 -10,0 % -12,2 % 

Helgelandssykehuset  3 564 3 727 4 160 4,6 % -10,4 % 

Sum Helse Nord  81 765 76 788 83 178 -6,1 % -7,7 % 

     
  

     
  

Antall oppholdsdager -dagbehandling 
VOP 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

avvik fra 
plan 

Helse Finnmark  618 374 1 476 -39,5 % -74,7 % 

Nordlandssykehuset  2 906 2 497 2 492 -14,1 % 0,2 % 

Helgelandssykehuset  1 666 2 103 4 437 26,2 % -52,6 % 

Sum Helse Nord  5 190 4 980 8 405 -4,0 % -40,7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)(per 
august) 
 
Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

Helse Finnmark  61 65 59 6,6 % 

UNN  323 312 323 -3,4 % 

Nordlandssykehuset  0 0 0   

Helgelandssykehuset  0 0 0   

Sum Helse Nord  384 377 382 -1,8 % 

     

     Antall liggedøgn - døgnbehandling 
RUS 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

Helse Finnmark  2 717 2 050 2 400 -24,5 % 

UNN  11 656 13 351 11 656 14,5 % 

Nordlandssykehuset  0 0 0   

Helgelandssykehuset  0 0 0   

Sum Helse Nord  14 373 15 401 14 056 7,2 % 

     

     Antall polikliniske konsultasjoner 
RUS 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

Helse Finnmark  30 71 59 136,7 % 

UNN  6 747 7 482 6 747 10,9 % 

Nordlandssykehuset  1 035 924 1 051 -10,7 % 

Helgelandssykehuset  0 0 0   

Sum Helse Nord  7 812 8 477 7 857 8,5 % 

     

     

     Rusomsorg 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 

Antall utskrevne pasienter 384 377 382 -1,8 % 

Antall polikliniske konsultasjoner  7 812 8 477 7 857 8,5 % 

Antall liggedøgn 14 373 15 401 14 056 7,2 % 
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