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Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved  

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 
 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 20. mai 2009 styresak 38-2009 
Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord. Etter at den første rapporten ble 
utarbeidet for 2007 og 2008, ble det utarbeidet rapporter for hvert tertial i 2009 og 2010. Det 
er også gjort en sammenligning av DPS-ene og sykehusavdelingene innenfor psykiatri. I 
denne styresaken presenteres resultatene av sammenligningen pr. 2. tertial 2010 for 
lokalsykehusene i Helse Nord. 
 
Innledningsvis i saksfremlegget gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen med 
arbeidet. Det gis også en kort oppsummering av resultatene. I saksutredningen gis en 
grundigere oppsummering av resultatene samt forslag til hvilke områder innenfor den enkelte 
sykehusenhet som bør prioriteres i det videre arbeid. Det vises for øvrig til rapporten pr. 2. 
tertial 2010 for mer detaljerte resultater. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2009 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet for 
landets helseforetak. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har lavest 
kostnadsnivå i Helse Nord med en indeks på 1,09. Med en kostnadsindeks på 1,20 for Helse 
Nord samlet og en samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 mrd. kroner, 
utgjør kostnadsforskjellen fra gjennomsnittet i landet om lag 1 mrd. kroner. Forskjellen fra det 
regionale helseforetaket som har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,04) utgjør om lag 800 
mill. kroner. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene og ha et 
særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med.  
 
Forskjellene i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige 
regionale helseforetak er langt utover det ”Magnussenutvalget” legger til grunn (9,5 %) som 
”absolutte” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået til Helse 
Nord i henhold til SAMDATA 2009 utgjør 10,5 % -poeng, eller 525 mill. kroner med et 
kostnadsgrunnlag på omlag 5 mrd. kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Sammenligning mellom Nordlandssykehuset Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund viser at en 
betydelig del (%-andel) av kostnadsforskjellen mellom disse to enhetene (indeks på 
henholdsvis 1,09 og 0,97 i SAMDATA) er knyttet til forskjell i lønnsnivå.  
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som redskap for 
aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå.  En viktig 
målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å 
benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå 
innen sykehus.  



Ved å bryte ned data på denne måten, er det mulig å identifisere virksomhetsområder (både 
geografiske og funksjonelle) som har særlig høyt eller særlig lavt kostnadsnivå. Denne 
dokumentasjonen legger følgelig til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan 
lære av enheter med lavt kostnadsnivå.  
 
Rapportene har i noen grad bidratt til at enheter med høyt kostnadsnivå har søkt kunnskap om 
organisering og drift hos enheter med lavt kostnadsnivå, og dessuten bidratt til å initiere 
internt forbedringsarbeid. 
 
Resultater pr. 2. tertial 2010 
Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehus pr. 2. tertial 2010 
Tabellene 1 og 2 viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet pr. 2. tertial 
2010. Når det gjelder innholdet i tabellenes kolonner vises til definisjonene i kapitlene 6.1 og 
6.2 i selve rapporten. 
 
Tabell 1 viser at Lofoten med en kostnadsindeks på 0,91 pr. 2. tertial, har lavest kostnadsnivå, 
mens Kirkenes med en indeks på 1,15, har det høyeste kostnadsnivået. Lofoten har derved et 
kostnadsnivå på 91 % av gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Kirkenes sitt 
kostnadsnivå er 26 % høyere enn Lofoten sitt, målt som kostnad pr. DRG-poeng, jf. nest siste 
kolonne i tabellen. Omsatt til nasjonale referanser (Norge =1,00) viser siste kolonne i tabellen 
at Lofoten sitt kostnadsnivå er beregnet å være 5 % høyere enn gjennomsnittet for 
SAMDATA 2009. Siste kolonne viser også at nivået til de enhetene som inngår i 
sammenligningen er beregnet å være 15 % høyere enn SAMDATA. 
  
Tabell 1: Kostnad pr. DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i 
   forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA  

pr. 2. tertial 2010. 
 
Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"

Sykehusenhet grunnlag R082010 poeng 082010 DRG-poeng nivå til lavest 082010
HAMMERFEST 201 720 887 4 731                  42 634 1,10 1,21 1,27
HARSTAD 201 865 720 5 658                  35 677 0,92 1,01 1,07
KIRKENES 139 809 924 3 154                  44 335 1,15 1,26 1,33
LOFOTEN 90 031 582 2 557                  35 204 0,91 1,00 1,05
MOSJØEN 77 196 487 2 089                  36 959 0,96 1,05 1,11
NARVIK 116 671 231 2 834                  41 161 1,07 1,17 1,23
RANA 156 767 092 4 253                  36 862 0,96 1,05 1,10
SANDNESSJØEN 121 325 210 3 406                  35 622 0,92 1,01 1,07
VESTERÅLEN 129 072 103 3 304                  39 064 1,01 1,11 1,17
Totalt 1 234 460 235 31 986                38 593 1,15  
 
Tabell 2 viser at Lofoten sammen med Sandnessjøen har den høyeste arbeidsproduktiviteten 
med et nivå som er 10 % bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord. I den andre enden av 
skalaen har Kirkenes en arbeidsproduktivitet som er 89 % av gjennomsnittet til 
lokalsykehusene i Helse Nord. 
   



Tabell 2: DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell 2. tertial 2010 og 2009, 
totalt 

 
Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå   høyest
HAMMERFEST 339,6 4,3 30,0 313,9 4 731      15,1 0,91 0,83
HARSTAD 354,8 0,7 26,1 329,4 5 658      17,2 1,04 0,94
KIRKENES 228,6 4,4 19,2 213,8 3 154      14,8 0,89 0,81
LOFOTEN 146,5 2,6 8,9 140,2 2 557      18,2 1,10 1,00
MOSJØEN 129,1 1,7 7,0 123,9 2 089      16,9 1,02 0,92
NARVIK 212,8 1,2 17,6 196,4 2 834      14,4 0,87 0,79
RANA 258,0 3,4 23,6 237,8 4 253      17,9 1,08 0,98
SANDNESSJØEN 203,1 0,6 16,8 186,9 3 406      18,2 1,10 1,00
VESTERÅLEN 202,9 3,5 13,3 193,1 3 304      17,1 1,04 0,94
Totalt 2 075,5 22,4 162,4 1 935,4 31 986    16,5 1,00 0,91  
 
Rapporten pr. 2. tertial 2010 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 er i overkant av 4 % (jf. tabell 13 i 

rapporten), og forbedring av arbeidsproduktiviteten er nærmere 6 % sammenlignet med 2. 
tertial 2009 (jf. tabell 25). Aktiviteten er økt med nærmere 5 % pr. 2. tertial 2010 
sammenlignet med samme tidsrom i 2009 (jf. tabell 13). 

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, men 
forskjellen mellom laveste og høyeste kostnadsnivå reduseres sammenlignet med 2009. 
Dette er en konsekvens både av at enheten med lavest kostnadsnivå i 2009, Rana, har økt 
sine kostnader mer enn gjennomsnittet, mens Narvik - som hadde det høyeste 
kostnadsnivået i 2009 - har redusert sine enhetskostnader 

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 21,8 mill. kroner og økt 
mest for Rana med 14,3 mill. kroner i forhold til 2009. 

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen og fagområdet kirurgi i Kirkenes. 

• Rana og Sandnessjøen har ikke lenger lavest kostnadsnivå. 
• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 

kostnadsnivå under gjennomsnittet.  
• Narvik har stor reduksjon i kostnadsnivået fra 2009, som blant annet skyldes reduksjon i 

engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik nå har et kostnadsnivå ned mot 
gjennomsnittet (1,07), har sykehuset den laveste indeksen for arbeidsproduktivitet. Deler 
av dette kan skyldes høy andel ekstern virksomhet.1

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Ved beregning av kostnad per DRG-poeng korrigeres kostnad ned tilsvarende eksterne inntekter. Slik 
korreksjon gjøres ikke for årsverkene, idet vi ikke har kunnskap om hvorvidt denne inntekten er knyttet til 
årsverk eller andre kostnader. Om en har høy ekstern virksomhet vil kostnad per DRG-poeng og 
arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng pr. årsverk kunne gi noe forskjellig resultat. 

 Ingen enheter har lavere kostnader 
enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Lofoten, som har lavest kostnadsnivå, 
har et nivå 5 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 



• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene, hvor Hammerfest har kostnader til 
medisiner og medisinsk materiell som er 25 % over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen 
har kostnader på 73 % av gjennomsnittet. Hammerfest sine kostnader er 71 % høyere enn 
kostnadene til Sandnessjøen og utgjør 17 mill. kroner. 

• For enkelte av enhetene er det store variasjoner i kostnadsindeks mellom periodene 
innenfor fagområdene. 
 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot gjennomsnitt og beste 

resultat er redusert med om lag 30 årsverk fra 2009. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene og fagområdene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er 
redusert sammenlignet med 2009. Forskjellen er redusert fra ca. 630 årsverk i 2009 til ca. 
600 pr. 2. tertial 2010.  

• Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2009 mot best for Harstad, Lofoten og 
Narvik. Størst økning i forskjell for Rana samlet og innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen. 

• Lofoten og Sandnessjøen har høyest arbeidsproduktivitet, mens Narvik har lavest. 
Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Harstad, Lofoten og Mosjøen. Lofoten og 
Sandnessjøen har en arbeidsproduktivitet 10 % over gjennomsnittet, mens 
arbeidsproduktiviteten til Narvik utgjør 87 % av gjennomsnittet. 

• Hammerfest og Kirkenes har høy legebemanning, lav legeproduktivitet og høy andel 
overleger.  

 
Når det gjelder resultater for de enkelte fagområder, vises til saksutredningen samt kapittel 6 i 
rapporten. 
 
I figurene 1 og 2 er utvikling vist i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 
til 2. tertial 2010. For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 
(arbeidsproduktivitet) i rapporten. Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og 
laveste kostnadsnivå samt høyeste og laveste arbeidsproduktivitet er redusert siden 2007.  
Figurene viser også at der er en del variasjon i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet mellom 
tertialene. Årsakene til dette bør analyseres nærmere. 
 
Figur 1: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2. tertial 2010 for  

lokalsykehusene.  
 

 
 



Figur 2: Indeks for DRG pr. årsverk 2007 til 2. tertial 2010 for lokalsykehusene.  
 

 
 
Utviklingsområder 
Som det går frem av tabell 1 i saksutredningen, utgjør samlet omsetning for helseforetakene 
om lag 6,7 mrd. kroner pr. 2. tertial 2010. Av tabellen går det frem at den virksomheten som 
inngår i sammenligningen utgjør 1,2 mrd. kroner pr. 2. tertial 2010. Når arbeidsgiveravgift, 
pensjon og avskrivninger inkluderes, utgjør dette 1,4 mrd. kroner, det vil si 21 % av samlet 
omsetning. Av tabellen går det frem at store virksomheter som somatikk i Bodø og Tromsø 
samt psykiatri ikke inngår i sammenligningen. I et styrket arbeid med benchmarking vil det 
bli søkt etablert et mer systematisk opplegg også for denne delen av virksomheten. 
  
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. Dette 
gjelder blant annet ulik organisering. Når det gjelder aktivitetsmålet som er benyttet for 
servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene 
(spesielt innenfor laboratoriene) tolkes med varsomhet, siden en betydelig del av 
laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i 
omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå, siden denne 
virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor 
laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet 
innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: 
• høy andel virksomhet rettet mot kommunene 
• høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet  
• lav produktivitet i laboratoriedriften 
 
For å skille årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer 
spesifikke data. Dette gjelder også de øvrige servicevirksomhetene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon. 
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 



3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.   

 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Utredning 

Rapport av 12. november 2010 – Sammenligning av kostnader i  
   lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2010 
 
   Vedlegget (rapporten) er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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UTREDNING 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 20. mai 2009 styresak 38-2009 
Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord. Etter at den første rapporten ble 
utarbeidet for 2007 og 2008, ble det utarbeidet rapporter for hvert tertial i 2009 og 2010. Det 
er også gjort en sammenligning av DPS-ene og sykehusavdelingene innenfor psykiatri. I 
denne utredningen presenteres resultatene av sammenligningen pr. 2. tertial 2010 for 
lokalsykehusene i Helse Nord. 
 
Innledningsvis gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen med arbeidet. I tillegg 
beskrives hovedinnholdet i analyseopplegget, viktige usikkerhetsfaktorer samt en beskrivelse 
av samlet datagrunnlag og hvordan dette er avgrenset.  
 
Resultatene i utredningen og rapporten presenteres i form av forskjeller i kostnadsnivå målt 
mot enheten med lavest kostnadsnivå innenfor det enkelte fagområde. Forskjellene er 
omregnet til helårseffekter med grunnlag i andel av årsaktivitet. Tilsvarende er gjort for 
forskjellene i arbeidsproduktivitet hvor forskjellene i årsverk er målt mot den enheten som har 
høyest arbeidsproduktivitet. 
 
Avslutningsvis i utredningen analyseres sammenhengen mellom forbruk, folkemengde i eget 
opptaksområde og kostnadsnivå. 
   
Analyseopplegget  
Sykehusenhetene er inndelt i fagområder som medisin, kirurgi osv. og dette ansees å være 
hensiktmessig for formålet. Gjennom slik inndeling oppnår en stor grad av samsvar med 
ansvarspunkter i den enkelte organisasjon. Ulik organisering, gruppering og bokføring av 
kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, 
er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. Vi har søkt å 
begrense korreksjonene for å sikre at de forskjellene som fremkommer skal kunne spores til et 
ansvarsnivå i organisasjonen. Sammenlignbarhet må derfor avveies mot sporbarhet. De 
korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 
1 i rapporten.  
 
Rapporten pr. 2. tertial 2010 viser at det fortsatt er til dels betydelige forskjeller i kostnadene 
pr. DRG-poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk pr. DRG-poeng) mellom sykehusenheter 
og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte 
beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold 
til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten pekes det på områder 
som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet 



kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for 
forbedring.  
 
Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en 
kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader 
og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes ulike forhold som for eksempel at 
sykehusenheten har: 
• høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier 
• merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen 
 
Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 i rapporten der det redegjøres for hvordan 
datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og dessuten 
beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: 
• Inntektsmodellen i Helse Nord 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personaldatasystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL 
(Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tabell 1 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF-ene i Helse Nord 
(ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved 
etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt 
utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht 
hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning 
av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. 
Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på 
fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike 
områder. 
 
Tabell 1 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som 
inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag pr. HF og 
sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den 
enkelte sykehusenhet som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for 
Helse Nord samlet på 6.877 mill. kroner 2. tertial 2010, er det omlag 1.234 mill. kroner (1.433 
mill. kroner når avskrivninger og sosiale kostnader inkluderes) som er gjenstand for 
sammenligning i denne rapporten dvs. om lag 21 % av virksomhetenes samlede omsetning.  
 
Avgrensningen til lokalsykehusenes somatiske virksomhet innebærer at Helse Nords største 
virksomheter, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, Nordlandssykehuset 
(NLSH) Bodø samt virksomheten innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), ambulanse og pasienttransport, ikke inngår som del av denne analysen. Tabellen viser 



også at andelen av virksomhet som inngår er større for Helgeland og Finnmark enn for NLSH 
og UNN. 
 
Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i  

Sammenligningen pr. 2. tertial 2010 
 
Sum av RE082010   Inngår i 
HF Sykehusenhet Totalt sammenlign 

Finnmark 
FINNMARK 
FELLES 418 554 710  

 
FINNMARK 
PSYKIATRI 151 366 681  

 HAMMERFEST 235 562 497 201 720 887 
  KIRKENES 168 387 925 139 809 924 
Totalt Finnmark   973 871 812 341 530 811 

Helgeland 
HELGELAND 
FELLES 362 218 526  

 
HELGELAND 
PSYKIATRI 101 566 872  

 MOSJØEN 85 110 412 77 196 487 
 RANA 172 297 450 156 767 092 
  SANDNESSJØEN 133 585 242 121 325 210 
Totalt Helgeland   854 778 502 355 288 788 
NLSH BODØ SOMATIKK 783 907 446  
 LOFOTEN 115 579 115 90 031 582 
 NLSH FELLES 484 580 562  
 NLSH FELLES  1 014 210  
 NLSH PSYKIATRI 8 712 209  
 NLSH PSYKIATRI  361 036 756  
  VESTERÅLEN 154 539 767 129 072 103 
Totalt NLSH   1 909 370 065 219 103 685 
UNN HARSTAD 232 985 500 201 865 720 
 NARVIK 135 028 396 116 671 231 

 
TROMSØ 
SOMATIKK 1 647 757 685  

 UNN FELLES 681 703 906  
  UNN PSYKIATRI 442 246 639  
Totalt UNN   3 139 722 126 318 536 952 
Totalt   6 877 742 505 1 234 460 235 

 
I tabell 2 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 1.234 mill. kroner som analyseres, er 
fordelt på helseforetak og fagområde. 
 
Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som 
teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all medisinsk 
kontortjeneste kategorisert under dette området med grunnlag i stillingskoden ”sekretær”.  
 



Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den 
grad noen av lokalsykehusenhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, 
revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor medisinsk fagområde. 
 
Fagområdet ”kirurgi” omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har virksomhet 
innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. 
 
I vedlegg 6 i rapporten er vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som inngår i de 
ulike fagområdene i den enkelte lokalsykehusenhet.  
 
Tabell 2: Kostnadsgrunnlag pr. 2. tertial 2010 fordelt pr. fagområde og HF  
 
Sum av RE082010 HF
Fagområde Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
ANNET 5 618 248 -677 705 207 1 547 712 6 488 462
BARN 14 265 162 14 265 162
DRIFT 66 954 985 79 976 699 42 531 741 62 461 029 251 924 454
FØDE/GYN 26 554 351 18 684 927 12 685 612 19 748 634 77 673 524
HAB/REHAB 13 155 245 12 099 500 10 711 903 12 216 622 48 183 270
KIRURGI 54 170 612 61 028 071 41 854 679 60 129 806 217 183 168
KLINISK SERVICE 3 457 458 2 196 622 7 520 797 13 174 877
LABORATORIE 12 943 332 15 310 087 10 798 869 12 660 264 51 712 551
MEDISIN 67 450 320 85 633 645 50 832 983 63 003 291 266 920 239
OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 66 082 473 69 717 161 42 820 595 69 596 451 248 216 679
RADIOLOGI 10 878 626 11 319 782 6 867 097 9 652 346 38 717 850
Totalt 341 530 811 355 288 788 219 103 685 318 536 952 1 234 460 235  
 
Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader pr. DRG-poeng som 
presenteres: 
• Administrasjon 
• Ambulanse 
• Psykiatri 
• Rus 
• Pasienttransport 
• Gjestepasienter 
• TNF-hemmere 
• Behandlingshjelpemidler 
• Andre felleskostnader 
 
Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, 
Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 1). Til sammen utgjør disse kostnadene 
om lag 1.707 mill. kroner pr. 2. tertial 2010 ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. I 
vedlegg 4 i rapporten er vist hvordan felleskostnadene er fordelt på fagområde innenfor hvert 
HF. I vedlegg 7 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor 
felleskostnadene. 
 
Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må 
kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele 
virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere 
kostnadsgrunnlaget tilsvarende inntektene ved eksternt finansiert virksomhet; for eksempel 
felles akuttmottak, barnehager, boliger med mer.  
 



Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av 
eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater for slike 
virksomheter avhengig av om en måler kostnad pr. DRG-poeng eller DRG-poeng pr. årsverk. 
 
Kostnader og aktivitet knyttet til poliklinisk virksomhet (med unntak for laboratorier og 
røntgen) inngår i sammenligningen. For 2008 og 2009 er denne aktiviteten målt som 
poliklinikkpoeng omgjort til DRG-poeng, jf. avsnitt 5.5 i rapporten. .  
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette 
gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. 
Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det 
er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for 
analysen. 
 
Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av 
vedleggene 6 og 7, er tidligere gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte 
helseforetak. I tabellene 9 og 10 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. 
2. tertial 2010 som inngår i analysen. 
 
Tabell 3: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. 2. tertial fordelt på  
  sykehusenhet 
 

 
Sykehusenhet Sum av RE082010 Sum av DRG inkl pol 082010 Sum av NTO årsv 082010
HAMMERFEST 201 720 887 4 731,5 313,9
HARSTAD 201 865 720 5 658,1 329,4
KIRKENES 139 809 924 3 153,5 213,8
LOFOTEN 90 031 582 2 557,4 140,2
MOSJØEN 77 196 487 2 088,7 123,9
NARVIK 116 671 231 2 834,5 196,4
RANA 156 767 092 4 252,8 237,8
SANDNESSJØEN 121 325 210 3 405,9 186,9
VESTERÅLEN 129 072 103 3 304,1 193,1
Totalt 1 234 460 235 31 986,5 1 935,4  
 
Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå 
For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et 
høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi 
beregnet R2. Figur 1 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå pr. 2. 
tertial 2010. Sammenhengen er sterk med en R2 på 0,8286. Om Narvik holdes utenfor øker R2 

til 0,89. Dette kan skyldes at Narvik har en større andel ekstern virksomhet i forhold til 
totalvirksomheten enn de øvrige enhetene.  
 



Figur 1: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2. tertial  
  2010, samlet  

 

 
 
Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2. tertial 2010, samlet 

 

 
 

Forholdet mellom kostnadsnivå og totalvolum 
I figur 3 er vist sammenhengen mellom kostnadsnivå og sykehusenhetens størrelse målt som 
totale DRG-poeng pr. 2. tertial 2010. Som det går frem av figuren gir dataene liten støtte for 
at der er sammenheng mellom totalvolum og kostnadsnivå (R2 på 0,0004) for 
lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det betyr at virksomhetens størrelse ikke forklarer 
forskjeller i kostnadsnivå. 
 



Figur 3: Forholdet mellom kostnadsnivå og totalvolum pr. 2. tertial 2010, samlet 
 

  
 
Resultater pr. 2. tertial 2010 
Nedenfor gis en kort oppsummering av resultatene pr. 2. tertial 2010. I hovedsak 
sammenlignes 2. tertial 2010 mot samlet resultat for 2009. Når det gjelder utvikling i 
arbeidsproduktivitet vil sammenligning mot samlet resultat for 2009 ikke gi et riktig bilde av 
utviklingen for den enkelte sykehusenhet fordi det ved beregning av årsverk pr. 2. tertial ikke 
er korrigert for uttak av ferie.  
 
At det ikke er korrigert for uttak av ferie innebærer at volumet av arbeidskraft/årsverk 
undervurderes i 1. og 3. tertial mens det overvurderes i 2. tertial. Dette fører igjen til at 
arbeidsproduktiviteten 1. og 3. tertial overvurderes mens den undervurderes 2. tertial. 
Virksomheten de første 8 månedene, med mye ferieavvikling, vil derfor fremstå med lavere 
produktivitet enn året samlet, uten at dette nødvendigvis betyr at produktiviteten er lavere. Vi 
har derfor også valgt å sammenligne nivået pr. 2. tertial 2010 mot tilsvarende periode i 2009.  
 
Sammenligningen viser at produktiviteten målt som DRG-poeng pr. årsverk er 5,6 % 
høyere 2. tertial 2010 enn den var i samme periode i 2009.  
 
Det relative forhold mellom sykehusenhetene og forskjellene i arbeidsproduktivitet, målt i 
årsverk, påvirkes ikke av dette siden alle sykehusenhetene behandler dette likt. 
 
Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus pr. 2. tertial 2010 
Rapporten pr. 2. tertial 2010 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 er i overkant av 4 % (jf. tabell 13 i 

rapporten) og forbedring av arbeidsproduktiviteten er nærmere 6 % sammenlignet med 2. 
tertial 2009 (jf. tabell 25). Aktiviteten er økt med nærmere 5 % pr. 2. tertial 2010 
sammenlignet med samme tidsrom i 2009 (jf. tabell 13). 

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, men 
forskjellen mellom laveste og høyeste kostnadsnivå reduseres sammenlignet med 2009. 
Dette er en konsekvens både av at enheten med lavest kostnadsnivå i 2009, Rana, har økt 
sine kostnader mer enn gjennomsnittet, mens Narvik - som hadde det høyeste 
kostnadsnivået i 2009 – har redusert sine enhetskostnader. 



• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 21,8 mill. kroner og økt 
mest for Rana med 14,3 mill. kroner i forhold til 2009. 

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen og fagområdet kirurgi i Kirkenes. 

• Rana og Sandnessjøen har ikke lenger lavest kostnadsnivå. 
• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 

kostnadsnivå under gjennomsnittet.  
• Narvik har stor reduksjon i kostnadsnivået fra 2009, som blant annet skyldes reduksjon i 

engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik nå har et kostnadsnivå ned mot 
gjennomsnittet (1,07), har sykehuset den laveste indeksen for arbeidsproduktivitet. Deler 
av dette kan skyldes høy andel ekstern virksomhet.2

• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene hvor Hammerfest har kostnader til 
medisiner og medisinsk materiell som er 25 % over gjennomsnittet mens Sandnessjøen 
har kostnader på 73 % av gjennomsnittet. Hammerfest sine kostnader er 71 % høyere enn 
kostnadene til Sandnessjøen og utgjør 17 mill. kroner. 

 Ingen enheter har lavere kostnader 
enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Lofoten, som har lavest kostnadsnivå, 
har et nivå 5 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 

• For enkelte av enhetene er det store variasjoner i kostnadsindeks mellom periodene 
innenfor fagområdene. 
 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot gjennomsnitt og beste 

resultat er redusert med om lag 30 årsverk fra 2009. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene og fagområdene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er 
redusert sammenlignet mot 2009. Forskjellen er redusert fra ca. 630 årsverk i 2009 til ca. 
600 pr. 2. tertial 2010.  

• Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2009 mot best for Harstad, Lofoten og 
Narvik. Størst økning i forskjell for Rana samlet og innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen. 

• Lofoten og Sandnessjøen har høyest arbeidsproduktivitet mens Narvik har lavest. 
Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Harstad, Lofoten og Mosjøen. Lofoten og 
Sandnessjøen har en arbeidsproduktivitet 10 % over gjennomsnittet mens 
arbeidsproduktiviteten til Narvik utgjør 87 % av gjennomsnittet. 

• Hammerfest og Kirkenes har høy legebemanning, lav legeproduktivitet og høy andel 
overleger.  

 
I figurene 4 og 5 er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 
til 2. tertial 2010. For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 Ved beregning av kostnad per DRG-poeng korrigeres kostnad ned tilsvarende eksterne inntekter. Slik 
korreksjon gjøres ikke for årsverkene, idet vi ikke har kunnskap om hvorvidt denne inntekten er knyttet til 
årsverk eller andre kostnader. Om en har høy ekstern virksomhet vil kostnad per DRG-poeng og 
arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng per årsverk kunne gi noe forskjellig resultat. 



(arbeidsproduktivitet) i rapporten. Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og 
laveste kostnadsnivå samt høyeste og laveste arbeidsproduktivitet er redusert siden 2007. 
Figurene viser også at der er en del variasjon i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet mellom 
tertialene. Årsakene til dette bør analyseres nærmere. 
 
Figur 4: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2. tertial 2010 for  

lokalsykehusene 
 

 
 

 
 

 



Figur 5: Indeks for DRG pr. årsverk 2007 til 2. tertial 2010 for lokalsykehusene  
 

 
 
 

 
 

 
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng (beregnet helårseffekt 2. tertial 2010) for 
lokalsykehusene 
I tabell 4 er vist kostnadsforskjell målt i mill. kroner mot laveste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har 
lavest kostnadsnivå fremkommer med ”-” i tabell 4.  
 
 



Forskjellene som presenteres pr. 2. tertial 2010 i tabellene nedenfor er omregnet til 
helårseffekter med utgangspunkt i forholdet mellom aktiviteten 2. tertial 2010 og samlet 
aktivitet i 2009. Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 1 kan både skyldes egen 
forbedring/forverring og endring i nivået til beste enhet. 
 
At Lofoten, som representerer det laveste kostnadsnivået, fremkommer med kostnadsforskjell 
på 14,2 mill. kroner i tabell 4 skyldes at Lofoten innenfor de fleste av områdene har et 
forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Deler av disse forskjellene kan 
skyldes ulik organisering og kan derfor være urealiserbar. 
 
Tabell 4 viser: 
• Størst reduksjon i forskjell mot beste enhet i forhold til 2009 for Narvik og Lofoten med 

henholdsvis 21,8 og 8,8 mill. kroner. Størstedelen av redusert forskjell for Narvik er 
knyttet til drift og skyldes i all hovedsak engangskostnader i 2009 til vedlikehold. Om lag 
halvparten av forbedringen i Lofoten er knyttet til kirurgi og skyldes i hovedsak økt 
aktivitet. 

• For Kirkenes reduseres forskjellen for medisin og kirurgi men øker betydelig for føde/gyn 
og drift. 

• For Vesterålen og Rana øker forskjellen i forhold til beste enhet innenfor de fleste av 
fagområdene. 

• Sandnessjøen viser betydelig reduksjon av forskjell innenfor kirurgi mens den øker 
betydelig innenfor medisin. Aktiviteten innenfor kirurgi er økt betydelig. 

 
Tabell 4: Kostnadsforskjeller 2. tertial 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt 

mot enheten med lavest kostnad pr. DRG innenfor hvert fagområde (mill. 
kroner helårseffekt)  

 
2. tertial 2010 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 12,9          8,7           10,6            -                 15,9               3,4                  3,3                  12,9         6,5           74,2        
HARSTAD 8,2            1,1           7,8              -                 13,0               -                 0,2                  1,1           8,1           39,5        
KIRKENES 8,2            6,8           12,0            -                 8,3                  2,4                  2,1                  10,1         6,9           57,0        
LOFOTEN -            2,5           3,3              -                 3,7                  2,5                  1,0                  1,2           0,0           14,2        
MOSJØEN 3,4            3,3           2,9              -                 4,4                  1,4                  0,9                  -           1,6           17,8        
NARVIK 1,7            5,4           6,1              -                 10,2               4,2                  2,5                  9,1           5,0           44,2        
RANA 5,6            2,2           -              -                 8,1                  4,1                  2,8                  23,0         0,6           46,4        
SANDNESSJØEN 8,6            -          6,1              -                 -                 0,9                  -                 2,6           -           18,2        
VESTERÅLEN 5,9            11,4        4,2              -                 5,0                  3,6                  1,2                  5,3           0,0           36,6        
Totalt 54,4          41,5        53,0            -                 68,5               22,5               14,0               65,4         28,7         348,1       
 
Nivå 2. tertial 2010 mot 2009 

Mottak/intensiv
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFES -1,1           -6,6         0,7               -                 0,8                  0,4                  0,8                  2,9        -0,6        -2,8      
HARSTAD -5,9           -0,6         3,2               -                 -1,7                -                 0,2                  1,1        2,3          -1,4      
KIRKENES -2,3           -3,7         5,8               -                 0,2                  -1,3                -0,7                3,9        -1,2        0,7       
LOFOTEN -3,9           -2,9         1,1               -                 0,7                  -0,7                -0,1                -3,0       -0,1        -8,8      
MOSJØEN -0,2           0,4           0,2               -                 -0,5                -0,2                -0,3                -1,5       -0,2        -2,1      
NARVIK -0,3           -2,8         0,2               -                 -3,2                -0,1                -0,0                -16,7    1,2          -21,8   
RANA 5,6             2,2           -               -                 2,4                  0,7                  0,5                  6,1        -3,2        14,3     
SANDNESSJØ 7,6             -9,0         1,8               -                 -                 -0,6                -0,6                2,6        -         1,8       
VESTERÅLEN 0,3             5,4           3,7               -                 1,8                  0,7                  -0,2                1,2        -1,0        11,9     
Totalt -0,2           -17,6       16,6             -                 0,6                  -1,0                -0,4                -3,4       -2,8        -8,3       
 
 



Forskjeller i arbeidsproduktivitet (DRG-poeng pr. årsverk) pr. 2. tertial 2010 målt i årsverk 
(helårseffekt) for lokalsykehusene 
I tabell 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot høyeste nivå innenfor hvert fagområde for 
de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder 
som har høyest arbeidsproduktivitet fremkommer med ”-” i tabell 5.  
 
Forskjellene som presenteres pr. 2. tertial 2010 i tabellene nedenfor er omregnet til 
helårseffekter med utgangspunkt i forholdet mellom aktiviteten 2. tertial og samlet aktivitet i 
2009. Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold beste enhet kan i tillegg til egen 
endring skyldes endring i nivået til beste enhet. 
 
At Lofoten og Sandnessjøen, som representerer den høyeste arbeidsproduktiviteten, 
fremkommer med en forskjell på henholdsvis 29,5 og 50,0 årsverk i tabell 3 skyldes at en har 
forbedringspotensial mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de fleste 
områdene. 
 
Når det gjelder hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag 
fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet 
for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for 
sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i 
tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet.  
 
Tabell 5 viser: 
• Forskjellen mot beste enhet innenfor hvert fagområde er redusert med 30,7 årsverk i 

forhold til 2009. Harstad, Narvik og Lofoten viser stor forbedring mens Rana viser stor 
forverring. 

• Narvik, Harstad, Kirkenes og Hammerfest har de største forskjellene 
• Stor reduksjon i forskjell innenfor kirurgi og drift, størst reduksjon innenfor kirurgi i 

Sandnessjøen.  
• Stor økning i forskjell innenfor føde/gyn i Kirkenes samt medisin i Rana og Sandnessjøen. 
 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2. tertial 2010 ved lokalsykehusene i  

Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de 
ulike fagområdene, årsverk helårseffekt 

 
2. tertial 2010 

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 24,3               12,9         12,3             4,7                  25,8               0,9                  3,1             20,5     104,5       
HARSTAD 14,4               6,3           9,1               29,4               26,8               -                 3,2             -       89,2          
KIRKENES 10,7               7,1           16,4             28,8               10,5               2,8                  4,9             16,9     98,0          
LOFOTEN 3,5                 0,6           3,3               9,1                  0,1                  2,1                  3,4             7,4        29,5          
MOSJØEN -                 1,5           5,2               1,5                  14,0               3,2                  2,8             3,7        32,0          
NARVIK 7,3                 9,1           5,9               3,0                  27,4               6,1                  4,0             21,3     84,0          
RANA 12,2               2,7           -               -                 12,5               2,4                  5,4             16,6     51,8          
SANDNESSJØEN 19,1               -           4,0               24,5               -                 1,7                  -             0,7        50,0          
VESTERÅLEN 6,9                 7,7           2,4               24,5               5,7                  3,4                  2,9             9,0        62,4          
Totalt 98,4               47,8         58,6             125,6             122,8             22,5               29,5           96,0     601,3        



Nivå 2. tertial 2010 mot 2009  
Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 6,1               -1,6          -1,6            0,3                 -0,9                0,9                  1,3              -4,8       -0,3            
HARSTAD -5,0             0,4            1,0             2,8                 -11,5              -0,8                0,8              -        -12,3         
KIRKENES 0,9               -4,5          6,3             -1,6               1,8                  0,5                  -0,1             -2,8       0,4             
LOFOTEN -2,0             -4,2          -0,3            0,4                 -0,2                0,1                  -0,5             -9,2       -15,8         
MOSJØEN -2,2             0,9            -0,7            -0,2               0,5                  0,4                  -0,4             -0,7       -2,4            
NARVIK 2,1               -4,7          -1,8            -0,6               -4,1                0,4                  0,6              -10,6     -18,8         
RANA 9,3               2,7            -2,3            -                 4,2                  1,4                  0,7              1,5         17,5           
SANDNESSJØEN 19,1            -17,5        -2,0            -2,2               -                 0,8                  -              -3,1       -4,9            
VESTERÅLEN 3,9               -0,1          2,4             2,7                 -0,6                0,7                  1,0              -4,2       5,9             
Totalt 32,2            -28,7        1,1             1,7                 -10,7              4,4                  3,3              -34,0     -30,7          
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng til medisiner og medisinsk materiell pr. 2. tertial 
2010 for lokalsykehusene 
I tabell 6 er vist kostnader til medisiner og medisinsk materiell. Tabellen viser: 
• Store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene. Deler av disse forskjellene vil kunne 

forklares med forskjeller i pasientsammensettingen. Sammenligning av kostnadene til 
medisinsk materiell mellom lokalsykehusene og Bodø og Tromsø, viser betydelige høyere 
kostnader pr. DRG-poeng i Bodø og Tromsø. 

• Tabellens del 3 viser reduksjon i nivået pr. 2. tertial 2010 mot 2009 samlet og pr. 2. tertial 
2009. Stor vekst for Rana. 

• Høyest nivå i Hammerfest med 25 % over gjennomsnittet, lavest i Sandnessjøen med 73 
% av gjennomsnittet. Hammerfest er 71 % over Sandnessjøen og Vesterålen 56 % over. 

• Kostnadsforskjell på 19,0 mill. kroner (helårseffekt) mot gjennomsnitt for de som har 
høyere kostnader enn gjennomsnittet pr. 2. tertial 2010, en økning på ca. 3 mill. kroner i 
forhold til 2009. Størst forskjell i Hammerfest med ca. 8,4 mill. kroner.  

• Samlet forskjell i forhold til enheten med lavest kostnader på 60,7 mill. kroner 
(helårseffekt), en økning på ca. 5 mill. kroner fra 2009. Størst forskjell for Hammerfest 
med 17,2 mill. kroner. 

• Størst reduksjon i disse kostnadene for Lofoten fra 2009 med et nivå på 90,4 % av nivået i 
2009, jf. tredje siste kolonne i tabellens del 3. Størst økning i Rana med en økning i 
kostnadene pr. DRG-poeng pr. 2. tertial på 16,5 % i forhold til 2009. I forhold til 2. tertial 
2009 en økning på 19,7 %. 

 



Figur 6: Indeks kostnader medisiner og medisinsk materiell pr. DRG 2008 - 2010 pr. 
sykehusenhet 

 

 
 
Tabell 6: Medisiner og medisinsk materiell pr. DRG-poeng fordelt på sykehusenhet 2. 

tertial 2010 og 2009 
 
2. tertial 2010 
Medisinsk materKostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt 
HAMMERFEST 28 376 642 4 731         5 997 1,25 1,71 8 415 649 17 247 930 8 415 649     
HARSTAD 29 180 701 5 658         5 157 1,08 1,47 3 111 669 13 665 124 3 111 669     
KIRKENES 11 456 237 3 154         3 633 0,76 1,04 -5 402 671 606 492 -                 
LOFOTEN 11 128 754 2 557         4 352 0,91 1,24 -1 552 433 3 065 363 -                 
MOSJØEN 7 994 516 2 089         3 828 0,80 1,09 -2 827 384 959 638 -                 
NARVIK 11 878 748 2 834         4 191 0,88 1,20 -2 370 085 2 758 944 -                 
RANA 22 957 129 4 253         5 398 1,13 1,54 4 099 428 12 577 943 4 099 428     
SANDNESSJØEN 11 934 225 3 406         3 504 0,73 1,00 -6 457 324 0 -                 
VESTERÅLEN 18 014 568 3 304         5 452 1,14 1,56 3 371 555 9 783 807 3 371 555     
Totalt 152 921 519 31 986 4 781 1,00 1,00 388 405 60 665 241 18 998 301   
 
2009 
Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt 
HAMMERFEST 42 828 354 6 917 6 191 1,29 1,70 9 568 160 17 694 477 9 568 160     
HARSTAD 43 947 221 8 265 5 317 1,11 1,46 4 205 511 13 915 429 4 205 511     
KIRKENES 18 335 467 4 706 3 896 0,81 1,07 -4 293 558 1 235 293 -                 
LOFOTEN 17 408 176 3 617 4 813 1,00 1,32 18 695 4 267 390 18 695          
MOSJØEN 11 353 529 2 966 3 828 0,80 1,05 -2 907 460 576 865 -                 
NARVIK 17 787 059 4 017 4 428 0,92 1,22 -1 527 601 3 191 465 -                 
RANA 30 764 367 6 640 4 633 0,96 1,28 -1 163 630 6 637 197 -                 
SANDNESSJØEN 18 375 499 5 057 3 633 0,76 1,00 -5 941 190 0 -                 
VESTERÅLEN 26 188 037 5 022 5 215 1,08 1,44 2 041 074 7 940 796 2 041 074     
Totalt 226 987 708 47 208 4 808 1,00 1,00 0 55 458 913 15 833 440   
 
 



Nivå 2. tertial 2010 i forhold til 2009 og 2008  
Medisinsk materiell  Relativt nivå Nivå 082010 Nivå 08-2010Nivå 08-2010Nivå 08-2010
Sykehusenhet 12-2008 04-2009  08-2009  12-2009  08-2010 12-2008 04-2009  08-2009  12-2009  04-2010  08-2010 mot 2008 mot 2009 mot 08-2009 mot 04-2010
HAMMERFEST 5 156 5 753 5 691 6 191 5 997 1,15 1,22 1,17 1,29 1,23 1,25 116,3 % 96,9 % 105,4 % 104,0 %
HARSTAD 4 676 5 211 6 157 5 317 5 157 1,05 1,10 1,26 1,11 1,07 1,08 110,3 % 97,0 % 83,8 % 103,2 %
KIRKENES 4 070 4 107 3 923 3 896 3 633 0,91 0,87 0,81 0,81 0,81 0,76 89,3 % 93,2 % 92,6 % 95,4 %
LOFOTEN 4 374 4 848 4 831 4 813 4 352 0,98 1,03 0,99 1,00 0,97 0,91 99,5 % 90,4 % 90,1 % 96,0 %
MOSJØEN 3 998 4 144 3 941 3 828 3 828 0,89 0,88 0,81 0,80 0,77 0,80 95,7 % 100,0 % 97,1 % 106,8 %
NARVIK 4 315 4 354 4 472 4 428 4 191 0,96 0,92 0,92 0,92 0,78 0,88 97,1 % 94,6 % 93,7 % 114,7 %
RANA 4 349 4 704 4 508 4 633 5 398 0,97 1,00 0,93 0,96 1,14 1,13 124,1 % 116,5 % 119,7 % 101,3 %
SANDNESSJØEN 3 651 3 101 3 355 3 633 3 504 0,82 0,66 0,69 0,76 0,69 0,73 96,0 % 96,4 % 104,4 % 109,1 %
VESTERÅLEN 5 095 5 286 5 509 5 215 5 452 1,14 1,12 1,13 1,08 1,21 1,14 107,0 % 104,6 % 99,0 % 96,5 %
Totalt 4 475 4 716 4 868 4 808 4 781 Totalt 106,8 % 99,4 % 98,2 % 102,3 %  
 
Forslag til foretaksvis prioritering av det videre arbeidet 
Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over 
hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en 
sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller 
høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en 
ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået.  
 
Helse Finnmark HF 
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer 
begge sykehusene med et negativt kostnadsavvik i forhold beste resultat innenfor hvert 
fagområde som utgjør nærmere 129 mill. kroner (reduksjon på 2 mill. kroner fra 2009).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 203 (uendret fra 2009) målt mot beste resultat innenfor hvert 
fagområde. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse Finnmark bør ha som mål at en 
innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som 
nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Hammerfest, jf. Rana 
2. Føde/gyn Hammerfest, jf. Harstad og Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jf. Sandnessjøen  
4. Radiologi Hammerfest, jf. Harstad 
5. Drift Hammerfest, jf. Harstad 
6. Medisin Kirkenes, jf. Narvik 
7. Kirurgi Kirkenes, jf. Sandnessjøen 
8. Føde/gyn Kirkenes, jf. Vesterålen og Lofoten 
9. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jf. Sandnessjøen 
10. Drift Kirkenes, jf. Sandnessjøen og Lofoten. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Narvik har et kostnadsnivå 7 % over gjennomsnittet mens Harstad har et kostnadsnivå 
omtrent som Lofoten, som har lavest nivå, med et nivå på 92 % av gjennomsnittet. 
 
Om en bruker beste resultat innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på 
omlag 84 mill. kroner (reduksjon på 23 mill. kroner fra 2009). Forskjellen i antall årsverk 
utgjør 173 (reduksjon på 31 fra 2009) sammenlignet mot beste resultat innenfor hvert 
fagområde.   



Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Harstad, jf. kostnader Rana og Narvik 
2. Føde/gyn Harstad, jf. Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jf. Rana og Sandnessjøen 
4. Kirurgi Narvik, jf. Sandnessjøen og Harstad 
5. Føde/gyn Narvik, jf. Vesterålen 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf. Sandnessjøen 
7. Laboratoriet Narvik, jf. Harstad og Sandnessjøen 
8. Radiologi Narvik, jf. Harstad og Sandnessjøen 
9. Drift Narvik, jf. Harstad og Lofoten 
 
Nordlandssykehuset HF 
Lofoten har pr. 2. tertial 2010 lavest kostnader av alle enhetene i sammenligningen, mens 
Vesterålen har utviklet seg fra å ha et nivå godt under gjennomsnittet til å ha et nivå over 
gjennomsnittet. I forhold til beste resultat innenfor hvert fagområde fremkommer de to 
enhetene med en forskjell på til sammen omlag 51 mill. kroner pr. 2. tertial 2010, en økning 
på 3 mill. kroner fra 2009. Vesterålen har en økning på om lag 12 mill. kroner mens Lofoten 
har en reduksjon i forskjell på 9 mill. kroner. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste 
resultat om lag 92 årsverk, en reduksjon på 10 årsverk fra 2009 som i sin helhet er knyttet til 
Lofoten. Vesterålen har en økning på 6 årsverk. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Kirurgi Lofoten, jf. Sandnessjøen 
2. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Lofoten, jf. Sandnessjøen  
3. Laboratoriet Lofoten, jf. Harstad 
4. Medisin Vesterålen, jf. Lofoten og Narvik 
5. Kirurgi Vesterålen, jf. Sandnessjøen og Rana 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Vesterålen, jf. Sandnessjøen 
7. Laboratoriet Vesterålen, jf. Harstad og Sandnessjøen 
8. Drift Vesterålen, jf. Harstad, Mosjøen og Sandnessjøen 
 
Helgelandssykehuset HF 
Alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for 
lokalsykehusene i Helse Nord. Selv om Rana og Sandnessjøen har økt sine relative 
kostnadsnivå, har Helgelandssykehuset et kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse 
Nord. Mosjøen har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til nå å ha et 
kostnadsnivå under snittet. 
 
Sammenlignet mot beste resultat innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 
sykehusenhetene om lag 82 mill. kroner, en økning på 14 mill. kroner i forhold til 2009 som i 
sin helhet er knyttet til Rana. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 134 
årsverk, en økning på 10 årsverk i forhold til 2009. Rana har en økning i forskjellen på 18 
årsverk. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
 
 



1. Medisin Mosjøen, jf. Lofoten 
2. Kirurgi Mosjøen, jf. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jf. Sandnessjøen 
4. Medisin Rana, jf. Harstad 
5. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jf. Sandnessjøen 
6. Laboratoriet Rana, jf. Harstad 
7. Radiologi Rana, jf. Sandnessjøen 
8. Drift Rana, jf. Harstad og Sandnessjøen 
9. Medisin Sandnessjøen, jf. Harstad 
10. Føde/gyn Sandnessjøen, jf. Rana 
 
Forholdet mellom sykehusforbruk og kostnadsnivå 
I tabellene nedenfor er vist sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte 
heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi pr. 1000 innbygger i de ulike sykehusområdene 
fordelt mellom eget foretak og annet foretak i 2009.   
 
Tabell 7 viser totale antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte 
sykehusområde. Kolonnen for ”Egen sykehusenhet” viser volumet av pasienter fra eget 
område i egen sykehusenhet, mens kolonnen ”Sum” viser samlet antall DRG-poeng for 
innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Her inngår DRG-poeng for egne 
pasienter i andre sykehusenheter i eget foretak samt egne pasienter i andre foretak, både 
innenfor og utenfor Helse Nord. For Sandnessjøen sykehusområde, er befolkningen i Bindal 
ekskludert. Disse er derved behandlet på samme måte som i pasientstrømsanalysene. 
Tabell 7 viser at det er betydelige forskjeller i 2009 mellom foretakene både i forhold til 
volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket pr. 1000 
innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Lofoten og Mosjøen har høyest 
forbruk når forbruk utenfor egen sykehusenhet inkluderes 
 
Tabell 7: DRG-poeng innlagte heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi 2009 pr.  

1000 innbygger fordelt på sykehusområde (kilde SKDE) 
 

Boområde Folke-mengde 
2008

Egen sykehus-
enhet

Andre 
enheter i 
eget 
foretak

Andre 
foretak i 
Helse 
Nord

Foretak 
utenfor 
Helse Nord 
inkl private

Sum alle 
behandlings-
steder

Sandnessjøen 27774 144,5 24,4 72,5 48,9 290,2
Mosjøen 16280 121,5 66,9 72,9 22,6 283,8
Rana 32886 150,1 18,1 76,9 19,7 264,8
Lofoten 22217 146,8 86,7 38,1 20,1 291,7
Stokmarknes 29972 144,2 40,4 55,7 18,1 258,4
Narvik 26693 140,5 108,9 9,1 18,3 276,8
Harstad 34517 167,2 67,7 5,1 17,9 258,0
Hammerfest 46660 131,4 7,2 87,2 22,9 248,7
Kirkenes 25832 139,0 16,5 87,9 19,3 262,6
Sum 262831 143,6 43,8 57,1 23,0 267,5  
 



Det er i rapporten redegjort for proporsjonale og sprangvise kostnader. Gitt at en må ha en fast 
kapasitet for å kunne levere tjenester, vil sprangvise kostnader kunne forklare høye 
enhetskostnader i områder med lavt volum. I figur 7 har en derfor sammenstilt volum pr. 1000 
innbygger i egen sykehusenhet med kostnadsnivå pr. enhet. Av figuren går det frem at 
datamaterialet gir noe støtte (R2 på 0,3134) for at der er en sammenheng mellom høyt forbruk 
pr. 1000 innbygger i egen sykehusenhet og kostnadsnivået, dvs. at høyt forbruk gir lavt 
kostnadsnivå. I forhold til 2008 er denne sammenhengen styrket. 
 
Figur 7: Forholdet mellom kostnadsnivå og forbruk i 2009 
 

 
 
I figur 8 er vist forholdet mellom størrelsen på pasientgrunnlaget i eget område og kostnader 
pr. DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget gir liten støtte (R2 på 0,0153) for at 
det er slik sammenheng.  
 
Figur 8: Forholdet mellom folkemengde og kostnad pr. DRG-poeng i 2009  
 

 



I figur 9 er vist forholdet mellom selvforsyningsgrad og kostnader pr. DRG-poeng. Av figuren 
går det frem at datagrunnlaget gir noe støtte (R2 på 0,1832) for at det er slik sammenheng. 
Denne sammenhengen er styrket i 2009 i forhold til 2008. 
 
Figur 9: Forholdet mellom kostnadsnivå og selvforsyningsgrad DRG-poeng 
 

 
 


