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0 INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 

 
Dette kapitlet er ikke endret i forhold til rapporten datert 12.11.2010 

Innledning 
Foreliggende rapport er en oppfølging av rapportene ”Sammenligning av kostnader i 
lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008” datert 30.04.2009 ”Sammenligning av 
kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009” datert 28. 8.2009 og 
”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009” datert 
20.11.2009. Rapporten er strukturert på samme måte og bygger på de samme forutsetningene 
som rapporten datert 20.11.2009.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord med tilhørende helseforetak hadde frem til 2008 betydelige økonomiske 
utfordringer i form av regnskapsmessige underskudd. Dette var ikke i samsvar med eiers krav 
om balanse. Samtidig er Helse Nord det regionale helseforetaket med størst behov for 
oppgradering av sine bygg og anlegg. En ambisiøs investeringsplan for oppgradering av bygg 
og anlegg lar seg ikke realisere uten at vi skaffer oss overskudd i økonomien til å dekke økte 
renter og avskrivninger av investeringene. 
 
SAMDATA for 2008 viser at helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå, målt i kostnad 
per DRG-poeng, på gjennomsnitt eller høyere enn gjennomsnitt av landets helseforetak. Ingen 
av foretakene har et kostnadsnivå som er lavere enn gjennomsnittet. Med en kostnadsindeks 
på 1,14 og en samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 mrd kr, utgjør 
forskjellen fra gjennomsnittet i landet om lag 750 mill kr. Forskjellen fra det regionale 
helseforetaket som har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,03) utgjør om lag 600 mill kr. 
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. 
 
Den nasjonale inntektsmodellen 
I NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (”Magnussenutvalget”) 
legges til grunn at inntektssystemet både skal fange opp forhold ved befolkningen som reelt 
påvirker behovet for spesialisthelsetjenester og variasjoner i kostnadene forbundet med å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Utvalget konstaterer at der er betydelige forskjeller i kostnadene per 
DRG-poeng ved somatiske akuttsykehus, men legger til grunn at disse forskjellene ikke alene 
kan forklares ut fra forskjeller i produktivitet. Slike forskjeller kan oppstå pga av strukturelle 
faktorer, regionale lønnsforskjeller, størrelse/skala, rekrutteringsmuligheter, turnover, 
akuttberedskap osv. I tillegg vil kostnadsforskjellene kunne skyldes lovpålagte oppgaver ut 
over pasientbehandling som forskning, utdanning og pasientopplæring som har forskjellig 
volum og vekt i ulike foretak. 
 
”Magnussenutvalget” gir derfor aksept for at der er kostnadsforskjeller i pasientbehandlingen 
innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I utredningen 
beregnes denne til 9,5 % for Helse Nord, dvs. det legges til grunn at kostnadene ved 
pasienthandling innenfor de aktuelle områdene er 9,5 % høyere i Helse Nord enn 
gjennomsnittet for landet. I den grad slike kostnadsforskjeller forekommer internt i Helse 
Nord må det tas hensyn til dette ved vurdering av kostnadsforskjeller mellom 
sykehusenhetene. Grunnlaget for slike legitime kostnadsforskjeller mellom foretak i Helse 
Nord er ikke undersøkt i denne rapporten, men det er grunn til å anta at slike forskjeller også 
foreligger mellom våre foretak. 



 
Inntektsmodellen til Helse Nord 
I inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord korrigeres for variasjoner i 
kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning og særlig kostnadskrevende 
pasienter. I tillegg kompenseres for særskilte kostnader knyttet til strukturulemper samt 
særskilte funksjoner. Dimensjoneringen av disse komponentene vil kunne gi 
kostnadsforskjeller mellom sykehusenhetene og det er under avsnittet ”Forhold som kan 
forklare kostnadsforskjeller” drøftet hvordan disse elementene må vurderes i forhold til 
sammenligningen. 
 
Funksjonsfordelt regnskap 
I tabell 1 er vist funksjonsfordelt regnskap for Helse Nord for 2009. Fokus for denne 
sammenligningen er deler av kostnadene innenfor somatikk, som i 2009 utgjorde om lag 8,0 
mrd. kroner. Sammenligningen omfatter kostnader tilsvarende om lag 1,9 mrd. kroner. 
 
Av tabellen går det frem at somatikkens andel av de totale kostnadene er økt noe fra 2008 til 
2009, mens psykiatrien er redusert. 
 
Apoteket og Helse Nord IKT er holdt utenfor siden disse i hovedsak leverer varer og tjenester 
internt. Tallene i tabell 1 vil derfor kunne avvike noe fra det offisielle regnskapet til Helse 
Nord. Dette har ikke betydning for de sammenligningene som gjøres i rapporten. 
  
 
Tabell 1: Funksjonsfordelt regnskap per HF 2008 og 2009 (mill kr) 
 
2009 

 
 
2008 

 

Sum av RE2009 Finnmark Helgeland NLSH UNN HN Totalt
Funksjon(T) Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel
Somatikk 873,6 57,8 % 932,8 69,9 % 1 903,2 63,6 % 3 876,1 73,1 % 419,6 42,4 % 8 005,3 66,0 %

Psykiatri 249,0 16,5 % 155,9 11,7 % 670,7 22,4 % 731,1 13,8 % 87,2 8,8 % 1 893,9 15,6 %

Rus 31,7 2,1 % 16,0 1,2 % 50,6 1,7 % 218,8 4,1 % 2,1 0,2 % 319,1 2,6 %

Ambulanse 162,8 10,8 % 112,0 8,4 % 162,2 5,4 % 287,0 5,4 % 300,8 30,4 % 1 024,8 8,4 %

Pasienttransport 168,2 11,1 % 106,5 8,0 % 175,0 5,8 % 158,9 3,0 % 38,4 3,9 % 646,9 5,3 %

Øvrig 25,1 1,7 % 11,1 0,8 % 30,8 1,0 % 29,8 0,6 % 141,4 14,3 % 238,2 2,0 %

Sum 1 510,5 100,0 % 1 334,3 100,0 % 2 992,5 100,0 % 5 301,7 100,0 % 989,4 100,0 % 12 128,3 100,0 %

Finnmark Helgeland NLSH UNN HN Totalt
Funksjon(T) Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel
Somatikk 834,3 56,9 % 855,8 68,5 % 1 839,0 63,9 % 3 679,7 71,1 % 362,4 48,1 % 7 571,1 65,7 %

Psykiatri 249,7 17,0 % 146,9 11,8 % 630,1 21,9 % 783,4 15,1 % 67,1 8,9 % 1 877,3 16,3 %

Rus 25,3 1,7 % 8,7 0,7 % 39,3 1,4 % 186,5 3,6 % 0,0 0,0 % 259,8 2,3 %

Ambulanse 141,5 9,6 % 109,0 8,7 % 152,7 5,3 % 282,3 5,5 % 257,7 34,2 % 943,2 8,2 %

Pasienttransport 162,9 11,1 % 99,8 8,0 % 159,0 5,5 % 161,9 3,1 % 32,4 4,3 % 616,0 5,3 %

Øvrig 53,6 3,7 % 28,2 2,3 % 59,5 2,1 % 79,1 1,5 % 34,1 4,5 % 254,5 2,2 %

Sum 1 467,4 100,0 % 1 248,5 100,0 % 2 879,5 100,0 % 5 172,9 100,0 % 753,7 100,0 % 11 522,0 100,0 %



1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT 
 

 
Dette kapitlet er ikke endret i forhold til rapporten for datert 12.11.2010 

Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk 
mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om 
kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette av tiltak som kan 
redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige 
kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige 
forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige 
regionale helseforetak langt utover det ”Magnussenutvalget” legger til grunn (9,5 %) som 
”absolutte” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået til Helse 
Nord i henhold til SAMDATA 2008 utgjør 5,5 %-poeng, eller 275 mill kr med et 
kostnadsgrunnlag på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Det negative avviket i resultatkravet fra eier utgjorde i 2007 i overkant av 260 mill kr og i 
2008 rundt 220 mill kr mens en i 2009 hadde et positivt avvik på om lag 100 mill kr.  
 
Dette betyr at Helse Nord, med et kostnadsnivå innenfor somatisk virksomhet i tråd med det 
”Magnussenutvalget” har lagt til grunn, ville hatt et resultat i samsvar med eiers krav både i 
2007 og 2008. Selv om Helse Nord i 2009 har positivt avvik i forhold til resultatkrav har 
Helse Nord et stort omstillingsbehov blant annet knyttet til behov for fornyelse av bygninger 
og utstyr. Investeringer i nye bygg og nytt utstyr vil gi økte kostnader blant annet i form av 
renter og avskrivninger som må finansieres gjennom reduksjon i øvrige kostnader. 
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid 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. Dokumentasjonen vil legge til rette for at 
sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom 
arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. 
 
Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være 
hensiktmessig for dette formålet. 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. De korreksjonene som er gjort, 
fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
  
Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-
poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger 
som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, 
mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten foreslås 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 flere ulike forhold for eksempel at 
sykehusenheten har: 
 

• høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier 
• merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen 
  

Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og 
fagområdene. Det presenteres derfor data både for 2008 og for 2009 i samme tabell.  
  



2 OPPSUMMERING  
 
2.1 Om rapporten 

I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er 
gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for 2010. NLSH Bodø og UNN 
Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to 
sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten 
som drives ved lokalsykehusene.  
 
I forhold til tidligere rapporter er resultatkapitlet utvidet med et avsnitt (avsnitt 6.7) hvor en 
har dekomponert endringen i kostnader per DRG-poeng fra 2008-2010 for å vise hvor stor del 
av endring i kostnad per DRG-poeng som forklares av produktivitetsøkning og hvor stor del 
som skyldes andre forhold.  
 
Analysen viser at kostnadene per DRG-poeng øker nominelt med 8,7 % mens produktiviteten 
målt som DRG-poeng per årsverk øker med 3,9 % slik at netto nominell økning i kostnad per 
DRG-poeng fra 2008-2010 blir 4,7 %. Av produktivitetsøkningen på 3,9 % kan 2,5 % 
henføres til økt aktivitet. Materialet viser at stor økning i produktivitet for en stor del kan 
forklares med økt aktivitet, blant annet i Mosjøen, Kirkenes og Hammerfest. Det går også 
frem at fagområdet fode/gyn har en reduksjon i produktiviteten på 8,1 %, som skyldes 
redusert aktivitet. 
 
I vedlegg 8 er dekomponering vist per fagområde. 
 
For å få en samlet oversikt over 2010 og sett i forhold til 2009 samt utvikling fra 2007 er det 
tilstrekkelig å lese oppsummeringskapitlet. Om en ønsker mer detaljert informasjon vises til 
kapittel 6.  
 
I vedleggene er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike kostnadselementene og med 
hvilke beløp, årsverk og aktivitet. Det er derfor lagt til rette for informasjon på laveste 
ansvarsnivå som grunnlag for videre analyse/sammenligning av de enkelte enhetene. 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne 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 høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i 
en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse 
innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring.  



Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 som viser hvordan datagrunnlaget er avgrenset for å 
rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og beskriver usikkerhet i datamaterialet. 
Usikkerheten er blant annet knyttet til: 
 

• Inntektsmodellen i Helse Nord 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
• Poliklinikkinntektene 

 
 
2.2 Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus 

Tabellene 1a) og 1b) viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Når det 
gjelder innholdet i tabellenes kolonner vises til definisjonene i kapitlene 6.1 og 6.2. 
 
 Tabell 1a: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i 
   forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA  

2009 og 2010. 
 
2010 

 
 
2009 

 
 
  

Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag  R122010 poeng 122010 DRG-poeng nivå til lavest 122010
HAMMERFEST 322 152 496 7 500                   42 952 1,08 1,17 1,25
HARSTAD 324 449 936 8 793                   36 899 0,93 1,00 1,07
KIRKENES 218 889 156 4 779                   45 801 1,15 1,24 1,33
LOFOTEN 146 396 787 3 894                   37 599 0,94 1,02 1,09
MOSJØEN 123 702 905 3 191                   38 766 0,97 1,05 1,13
NARVIK 189 702 310 4 390                   43 212 1,08 1,17 1,26
RANA 243 269 973 6 507                   37 388 0,94 1,02 1,09
SANDNESSJØEN 194 345 466 5 282                   36 795 0,92 1,00 1,07
VESTERÅLEN 202 468 060 4 976                   40 690 1,02 1,11 1,18
Totalt 1 965 377 089 49 311                39 856 1,00 1,16

Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relati "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag R122009 poeng 122009 DRG-poeng nivå til lavest 122009
HAMMERFEST 310 188 387 6 917 44 842 1,11 1,25 1,25
HARSTAD 307 407 213 8 265 37 193 0,92 1,04 1,04
KIRKENES 216 930 210 4 706 46 094 1,14 1,28 1,29
LOFOTEN 141 719 964 3 617 39 186 0,97 1,09 1,09
MOSJØEN 116 335 051 2 966 39 224 0,97 1,09 1,09
NARVIK 193 778 135 4 017 48 240 1,20 1,34 1,35
RANA 238 384 033 6 640 35 900 0,89 1,00 1,00
SANDNESSJØEN 186 565 993 5 057 36 891 0,92 1,03 1,03
VESTERÅLEN 190 646 092 5 022 37 962 0,94 1,06 1,06
Totalt 1 901 955 077 47 208 40 289 1,00 1,12



Tabell 1b: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell 2010 og 2009, totalt 
 
2010 

 
 
2009 

 
 
 
Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: 
 
Kostnad per DRG-poeng 

• Sandnessjøen har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG-poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Sandnessjøen, som har lavest nivå, har et nivå 7 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot beste resultat i 2010 utgjør 339,5 mill kr, en reduksjon 

på 17 mil kr. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 116,4 mill kr, en reduksjon på 17,1 
mill kr. 

• Reduksjon i kostnad per DRG-poeng i forhold til 2009 på i overkant av 1 % (jfr. tabell 
13) og forbedring av arbeidsproduktiviteten med nærmere 5 % sammenlignet med 
2009 (jfr. tabell 25). Aktiviteten er økt med 4,5 % i 2010 sammenlignet med 2009 (jfr 
tabell 13). DRG-indeksen er i samme periode økt med 2,6 %.  

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

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 16,9 mill kr og økt 
mest for Vesterålen med 10,1 mill kr i forhold til 2009. Reduksjonen i Narvik skyldes 
blant annet reduksjon i engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik ikke 

Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFEST 519,7 6,5 38,4 487,8 7 500     15,4 0,92 0,84
HARSTAD 537,4 3,5 38,7 502,2 8 793     17,5 1,05 0,95
KIRKENES 348,6 3,6 25,8 326,4 4 779     14,6 0,88 0,80
LOFOTEN 223,3 5,4 13,4 215,3 3 894     18,1 1,08 0,98
MOSJØEN 195,3 2,9 12,8 185,5 3 191     17,2 1,03 0,94
NARVIK 324,3 2,1 26,3 300,1 4 390     14,6 0,88 0,80
RANA 388,3 5,4 35,1 358,5 6 507     18,1 1,09 0,99
SANDNESSJØEN 306,6 4,1 23,2 287,6 5 282     18,4 1,10 1,00
VESTERÅLEN 306,8 6,6 20,2 293,2 4 976     17,0 1,02 0,92
Totalt 3 150,3 40,1 233,7 2 956,7 49 311   16,7 1,00 0,91

Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFEST 516,4 6,2 49,9 472,7 6 917 14,6 0,92 0,79
HARSTAD 534,1 2,6 36,7 500,1 8 265 16,5 1,04 0,89
KIRKENES 360,2 4,3 32,4 332,1 4 706 14,2 0,89 0,76
LOFOTEN 234,0 7,2 19,7 221,4 3 617 16,3 1,02 0,88
MOSJØEN 205,4 2,9 22,9 185,4 2 966 16,0 1,00 0,86
NARVIK 330,1 2,7 28,2 304,5 4 017 13,2 0,83 0,71
RANA 388,0 7,4 37,3 358,2 6 640 18,5 1,16 1,00
SANDNESSJØEN 309,5 4,0 22,5 290,9 5 057 17,4 1,09 0,94
VESTERÅLEN 319,2 4,0 26,3 296,9 5 022 16,9 1,06 0,91
Totalt 3 196,9 41,2 275,9 2 962,2 47 208 15,9 1,00 0,86



har det høyeste kostnadsnivået, har sykehuset den laveste indeksen for 
arbeidsproduktivitet.  

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor kirurgi i Vesterålen.  
• Økt forskjell for alle mot beste resultat innenfor føde/gyn. Dels et resultat av at 

enheten med lavest kostnad har redusert sitt kostnadsnivå, bl.a. som følge av betydelig 
høyere aktivitet. 

• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha 
et kostnadsnivå under gjennomsnittet.  

• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene med Hammerfest 20 % over og 
Kirkenes 22 % under gjennomsnittet, som ytterpunkter. 

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

 
Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng per årsverk  

• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot beste resultat er 
redusert 18 årsverk fra 2009 til 614 årsverk. 

• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 
sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert 
sammenlignet mot 2009. 

• 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 medisin i Sandnessjøen 
og Rana. 

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet mens Narvik har lavest. Betydelig 
forbedring i arbeidsproduktivitet for Narvik og Lofoten sammenlignet med 2009. 

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

 
DRG-indeks 
• DRG-indeks for heldøgnspasienter er økt fra 1,03 i 2009 til 1,06 i 2010. 

 
 
2.3 Kostnadsnivå 2009 til 2010 når NLSH Bodø og UNN Tromsø 

inkluderes i materialet (ekskl. lab) 

I tabell 1c er vist kostnad per DRG-poeng og indekser for denne når også NLSH Bodø og 
UNN Tromsø inkluderes i materialet. Laboratorievirksomheten er ekskludert siden denne har 
svært ulikt innhold i Bodø og Tromsø på den ene siden og lokalsykehusene på den andre. 
 
Tabell 1c viser: 
 

• Godt samsvar med SAMDATA 2009 hvor NLSH og Helgeland har om lag samme 
kostnadsnivå og UNN et nivå som er om lag 15 % høyere enn disse to og Finnmark 20 
% høyere. 

• Stor økning i kostnad per DRG-poeng ved NLSH Bodø med en økning på mer enn 8 
% fra 2009. Også Vesterålen og Rana viser økning mens øvrige har lavere kostnader 
enn i 2009. 

• Kostnadsnivået i 2010 er 0,5 % høyere enn i 2009, dvs. en reell reduksjon når det tas 
hensyn til lønns- og prisstigning. 



• Betydelig forbedring i Narvik med et nivå per i 2010 på omlag 89 % av nivået i 2009. 
Sandnessjøen har lavest kostnadsnivå av alle med et nivå på 88 % av gjennomsnittet 
når laboratoriekostnadene holdes utenfor og Bodø og Tromsø inkluderes. 

 
Tabell 1c: Kostnad per DRG-poeng for samlet DRG finansiert  

virksomhet i Helse Nord i 2009 og 2010 ekskl. laboratorie   
 

 
 
 
Tabell 1d viser DRG-poeng per årsverk og indekser for denne når også NLSH Bodø og UNN 
Tromsø inkluderes i materialet og laboratoriene ekskluderes. Tabellen viser at: 
 

• Sammenlignet mot 2009 er arbeidsproduktiviteten økt med 1,6 %.  
• NLSH Bodø og Rana har betydelig forverring i forhold til 2009, NLSH Bodø til et 

nivå på 94,5 % av nivået i 2009 og Rana til 97,9 %.  
• Lofoten og Narvik har størst forbedring i sitt nivå til henholdsvis 111,1 % og 111,5 % 

av nivået i 2009  
• Finnmark er det helseforetaket som har størst forbedring i sitt nivå med 4,6 % 

 
 

Tabell 1b: DRG-poeng per årsverk for samlet DRG- finansiert  
virksomhet i Helse Nord i 2009 og 2010 ekskl. laboratorie   

 

 

Kost pr DRG inkl pol Indeks Nivå 122010
HF Sykehusenhet 122009 122010 122009 122010 mot 122009
Finnmark HAMMERFEST 43 643 41 403 1,09 1,03 94,9 %

KIRKENES 44 425 44 047 1,11 1,10 99,1 %
Totalt Finnmark 43 960 42 432 1,10 1,06 96,5 %
Helgeland MOSJØEN 38 163 37 053 0,95 0,92 97,1 %

RANA 34 590 35 604 0,86 0,89 102,9 %
SANDNESSJØEN 35 716 35 381 0,89 0,88 99,1 %

Totalt Helgeland 35 701 35 834 0,89 0,89 100,4 %
NLSH BODØ SOMATIKK 35 893 38 861 0,90 0,97 108,3 %

LOFOTEN 37 549 35 845 0,94 0,89 95,5 %
VESTERÅLEN 37 322 38 785 0,93 0,96 103,9 %

Totalt NLSH 36 303 38 482 0,91 0,96 106,0 %
UNN HARSTAD 36 341 35 684 0,91 0,89 98,2 %

NARVIK 46 262 40 910 1,16 1,02 88,4 %
TROMSØ SOMATIKK 43 348 43 195 1,08 1,07 99,6 %

Totalt UNN 42 495 41 852 1,06 1,04 98,5 %
Totalt 39 996 40 206 100,5 %

DRG pr årsv NTO inkl pol Indeks Nivå 122010
HF Sykehusenhet 122009 122010 122009 122010 mot 122009
Finnmark HAMMERFEST 15,1 15,9 0,90 0,93 105,2 %

KIRKENES 14,7 15,2 0,88 0,90 103,7 %
Totalt Finnmark 14,9 15,6 0,89 0,92 104,6 %
Helgeland MOSJØEN 16,8 18,2 1,01 1,07 107,9 %

RANA 19,3 18,9 1,16 1,11 97,9 %
SANDNESSJØEN 18,1 19,1 1,08 1,13 105,8 %

Totalt Helgeland 18,4 18,8 1,10 1,11 102,6 %
NLSH BODØ SOMATIKK 19,7 18,7 1,18 1,10 94,5 %

LOFOTEN 17,1 19,0 1,02 1,11 111,1 %
VESTERÅLEN 17,7 17,8 1,06 1,05 100,5 %

Totalt NLSH 19,1 18,5 1,14 1,09 97,3 %
UNN HARSTAD 17,1 18,1 1,02 1,07 105,6 %

NARVIK 13,8 15,4 0,83 0,91 111,5 %
TROMSØ SOMATIKK 15,6 15,9 0,93 0,93 102,0 %

Totalt UNN 15,6 16,2 0,93 0,95 103,3 %
Totalt 16,7 17,0 101,6 %



 
 
 
2.4 Utvikling lokalsykehus 2007 til 2010 

I figurene 0a og 0b er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 
2007 til 2010. Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet 
for å få frem samlet variasjon fra 2007 til 2010. De to andre delene viser henholdsvis 5 og 4 
av sykehusenhetene for bedre å få frem hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. 
For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 (arbeidsproduktivitet). 
 
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 mellom tertialene for den enkelte sykehusenhet. 
 
 
Figur 0a: Indeks for kostnad per DRG-poeng 2007 til 2010 for  

lokalsykehusene og hvor laboratorie er inkludert. Bodø og Tromsø inngår 
ikke. 
 

 
 

 
 



 
 
 
Figur 0b: Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2010 for  

Lokalsykehusene hvor laboratorie er inkludert. NLSH Bodø og UNN Tromsø  
inngår ikke. 

 

 
 

 
 

 



 
2.5 Forskjeller i kostnader per DRG-poeng 2010 for lokalsykehusene  

I tabellene 2 og 3 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå 
innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder 
som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med ”-” i tabell 2. I tabell 3 
betyr ”-” at enheten har lavest nivå. 
 
Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 2 kan både skyldes egen forbedring/ 
forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i 
tabell 3 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i nivået til beste enhet. 
 
At Sandnessjøen, som representerer det laveste kostnadsnivået, fremkommer med 
kostnadsforskjell på 8,4 mill kr i tabell 2 skyldes at en innenfor området Hab/rehab har høyere 
kostnader enn gjennomsnittet. I tabell 3, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, 
fremkommer Sandnessjøen med en forskjell på 16,4 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det 
fremgår av tabellen, innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten 
som har laveste kostnader.  
 
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.  
 
Tabellens del 3 viser endring 2010 i forhold til 2009.  
 
Tabell 2 viser: 
 

• Samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde på 116,4 mill kr, en 
reduksjon på 17,1 mill kr i forhold til 2009 på 17,1 mill kr 

• Betydelig reduksjon i forskjell mot gjennomsnitt for Narvik med 19,2 mill kr fra 2009, 
som i hovedsak skyldes engangskostnader knyttet til vedlikehold 

• Økt forskjell for Vesterålen med 10,7 mill kr 
• Størst forskjell for Hammerfest og Kirkenes, med om lag halvparten av den samlede 

forskjell (50,6 mill kr av 116,4 mill kr) 
 
 



Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2009 og 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord  
målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr helårseffekt) 

 
2010 

 
 
2009 

 
 
Nivå 2010 mot 2009 

 
 
 
 
Tabell 3 viser: 
 

• Samlet forskjell i kostnad mot beste enhet innenfor hver fagområde på 339,5 mill kr, 
en reduksjon på 16,9 mill kr fra 2009 

• Størst reduksjon i forskjell mot beste enhet i forhold til 2009 for Narvik med 16,6 mill 
kr. Størstedelen av redusert forskjell for Narvik er knyttet til drift og skyldes i all 
hovedsak engangskostnader i 2009 til vedlikehold.  

• Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin i Harstad og kirurgi i Hammerfest 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 4,1             3             2,4                -              5,6                 -                   1,3              1,9       2,0         20,2         
HARSTAD 0,8             -          -                3,5              0,5                 -                   -              -       3,3         8,1            
KIRKENES 2,8             3             4,2                8,6              0,8                 0,5                   1,0              4,5       5,2         30,4         
LOFOTEN -             -          0,5                -              -                 0,4                   0,2              -       -         1,1            
MOSJØEN -             1             0,8                -              0,6                 0,2                   -              -       -         2,7            
NARVIK -             0             2,2                -              4,9                 2,8                   1,4              4,7       2,8         19,0         
RANA -             -          -                -              -                 0,8                   0,7              10,0    -         11,6         
SANDNESSJØEN -             0             -                8,4              -                 -                   -              -       -         8,4            
VESTERÅLEN 0,2             8             -                5,3              -                 1,2                   -              -       -         14,8         
Totalt 7,9             15           10,0              25,7            12,4               6,0                   4,6              21,2    13,3       116,4       

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehabanestesi/oLaboratorRadiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 6,8           7,2           3,8           -           5,1           -           0,4           -           2,5           25,7         
HARSTAD 5,7           -           -           2,2           2,7           -           -           -           0,3           11,0         
KIRKENES 5,1           5,0           1,6           8,7           1,3           1,4           1,4           -           5,0           29,6         
LOFOTEN -           1,3           -           -           -           1,3           0,0           -           -           2,7           
MOSJØEN -           -           1,0           -           0,6           0,1           0,2           -           -           1,9           
NARVIK -           3,1           2,7           -           7,6           2,4           1,3           19,9         1,1           38,2         
RANA -           -           -           -           -           0,0           0,3           7,2           -           7,6           
SANDNESSJØEN -           3,8           0,3           8,4           -           -           -           -           -           12,6         
VESTERÅLEN -           0,4           -           3,4           -           0,4           -           -           -           4,2           
Totalt 17,7         20,9         9,4           22,8         17,4         5,6           3,6           27,2         8,9           133,4       

Mottak/intensiv
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oLaborator Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST -2,7         -4,3         -1,4              -               0,5           -          0,9          1,9      -0,4         -5,5         
HARSTAD -4,9         -          -               1,3               -2,3          -          -          -      3,0          -2,9         
KIRKENES -2,3         -2,2         2,6               -0,1              -0,5          -1,0         -0,4         4,5      0,2          0,8          
LOFOTEN -          -1,3         0,5               -               -           -1,0         0,2          -      -          -1,6         
MOSJØEN -          1,2          -0,2              -               -0,0          0,1          -0,2         -      -          0,8          
NARVIK -          -3,0         -0,6              -               -2,7          0,5          0,1          -15,2   1,7          -19,2       
RANA -          -          -               -               -           0,8          0,4          2,8      -          4,0          
SANDNESSJØE -          -3,8         -0,3              -0,1              -           -          -          -      -          -4,2         
VESTERÅLEN 0,2          7,8          -               1,8               -           0,9          -          -      -          10,7        
Totalt -9,7         -5,7         0,6               3,0               -5,0          0,4          0,9          -6,0     4,5          -17,1       



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

 
 
Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2009 og 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot 

enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr 
helårseffekt)  

 
2010 

 
 
 
2009 
 

 
 
Nivå 2010 mot 2009 

 
 
 
 
 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 9,7           9,0          12,1            -              15,7               2,5                   3,6              11,7    7,1         71,5         
HARSTAD 7,1           -          7,5              -              12,3               -                   -              -       9,3         36,2         
KIRKENES 6,9           6,8          9,6              -              7,3                 2,6                   2,5              10,8    8,5         54,9         
LOFOTEN -           3,0          4,0              -              3,1                 2,1                   1,4              4,5       -0,0        18,2         
MOSJØEN 2,3           3,3          3,1              -              4,9                 1,6                   0,9              1,1       1,8         19,1         
NARVIK 3,2           4,5          7,0              -              10,8               4,8                   2,8              10,5    5,8         49,4         
RANA 3,4           1,5          -              -              8,1                 3,7                   2,8              18,6    1,1         39,0         
SANDNESSJØEN 3,3           4,1          5,9              -              -                 1,0                   0,1              2,0       -         16,4         
VESTERÅLEN 4,6           12,1        3,6              -              4,3                 3,4                   1,4              5,4       0,0         34,8         
Totalt 40,5         44,2        52,9            -              66,5               21,7                 15,4            64,6    33,6       339,5       

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehabanestesi/oLaboratorRadiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 14,0         15,4         9,9           -           15,1         3,0           2,5           10,0         7,1           77,0         
HARSTAD 14,1         1,6           4,6           -           14,6         -           -           0,1           5,8           40,9         
KIRKENES 10,5         10,5         6,3           -           8,1           3,8           2,8           6,2           8,2           56,3         
LOFOTEN 3,9           5,4           2,3           -           3,0           3,2           1,1           4,2           0,1           23,1         
MOSJØEN 3,6           2,9           2,6           -           4,9           1,5           1,1           1,5           1,8           20,0         
NARVIK 2,0           8,2           5,9           -           13,4         4,4           2,5           25,8         3,8           66,0         
RANA -           -           -           -           5,7           3,3           2,3           16,9         3,8           32,1         
SANDNESSJØEN 0,9           9,0           4,3           -           -           1,5           0,6           -           -           16,4         
VESTERÅLEN 5,6           6,0           0,4           -           3,2           2,9           1,4           4,1           1,0           24,7         
Totalt 54,6         59,1         36,4         -           68,0         23,5         14,4         68,9         31,5         356,4       

Mottak/intensiv
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oLaborator Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST -4,3         -6,4         2,2               -               0,6           -0,5         1,1          1,7      0,1          -5,4         
HARSTAD -7,0         -1,6         2,8               -               -2,3          -          -          -0,1     3,5          -4,7         
KIRKENES -3,6         -3,7         3,3               -               -0,8          -1,2         -0,4         4,6      0,3          -1,5         
LOFOTEN -3,9         -2,4         1,8               -               0,1           -1,1         0,3          0,3      -0,1         -4,9         
MOSJØEN -1,3         0,4          0,5               -               0,0           0,0          -0,2         -0,3     0,0          -0,9         
NARVIK 1,2          -3,7         1,1               -               -2,6          0,4          0,3          -15,3   2,0          -16,6       
RANA 3,4          1,5          -               -               2,4           0,4          0,4          1,6      -2,7         6,9          
SANDNESSJØE 2,4          -4,9         1,6               -               -           -0,5         -0,5         2,0      -          0,1          
VESTERÅLEN -1,0         6,0          3,2               -               1,1           0,6          -0,0         1,3      -1,0         10,1        
Totalt -14,1       -14,9       16,5             -               -1,5          -1,8         1,1          -4,3     2,1          -16,9       



2.6 Forskjeller i arbeidsproduktivitet 2010 og 2009 målt i årsverk 

(helårseffekt) for lokalsykehusene 

I tabellene 4 og 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå 
innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i 
årsverk på helårsbasis. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet 
fremkommer med ”-” i tabell 4. I tabell 5 betyr ”-” at enheten har høyest nivå. 
Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold til gjennomsnittet i tabell 4 kan både 
skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For 
sammenligningen mot beste enhet i tabell 5 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i 
nivået til beste enhet. 
 
At Sandnessjøen, som har den høyeste arbeidsproduktiviteten, fremkommer med en forskjell 
på henholdsvis 16,9 årsverk i tabell 4 skyldes at en innenfor Hab/rehab har lavere 
arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet. I tabell 5, som viser forskjell i forhold til høyeste 
nivå, fremkommer Lofoten med en forskjell på 51,6 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de 
fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest 
arbeidsproduktivitet.  
 
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.  
 
Tabellens del 3 viser endring i forhold til 2009. 
 
Tabell 4 viser: 
 

• En samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde på 185,3 årsverk, en 
reduksjon på 24,8 årsverk sammenlignet med 2009. Reduksjonen kommer innenfor 
medisin, kirurgi, mottak/observasjon/ intensiv/anestesi og drift. 

• Størst reduksjon i forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnitt for Harstad og 
Narvik med henholdsvis 17,0 og 14,5 årsverk. Reduksjonen for Harstad kommer 
innenfor medisin og mottak/observasjon/intensiv/anestesi mens den i Narvik kommer 
innenfor kirurgi, mottak/observasjon/intensiv/anestesi og drift.  

• Narvik har sammen med Kirkenes størst forskjell i arbeidsproduktivitet mot 
gjennomsnittet og en vestentlig del av denne fremkommer for Narvik innenfor drift og 
mottak/observasjon/intensiv/anestesi og for Kirkenes innenfor Føde/gyn, drift og 
Hab/rehab. Deler av forskjellene for Narvik kan skyldes samdrift med eksterne parter 
siden det ikke korrigeres for eksterne leveranser ved beregning av arbeidsproduktivitet 
slik det gjøres ved beregning av kostnad per DRG. 

 
 



Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2009 og 2010 ved lokalsykehusene i Helse 
Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike 
fagområdene, årsverk helårseffekt 

 
2010 

 
 
2009 

 
 
Nivå 2010 mot 2009 

 
 
 
Tabell 5 viser: 
 

• Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 
på 614,2 årsverk, en reduksjon på 17,8 årsverk fra 2009.  

• Harstad, Narvik og Lofoten viser stor forbedring mens Rana og Vesterålen viser stor 
forverring. 

• Narvik, Harstad, Kirkenes og Hammerfest har de største forskjellene 

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 10,1        4,7         2,7                  -              9,9         -                -             6,3           33,8            
HARSTAD 0,5          -         0,1                  7,9              3,5         -                -             -           12,0            
KIRKENES 3,0          3,2         6,8                  16,4            -         1,3                 2,8             9,1           42,6            
LOFOTEN -          -         0,2                  -              -         0,5                 1,6             -           2,3               
MOSJØEN -          -         2,7                  -              5,6         1,9                 0,5             -           10,7            
NARVIK 1,4          2,0         1,9                  -              17,5       4,6                 1,3             13,0         41,7            
RANA 1,8          -         -                  -              -         -                1,0             4,7           7,5               
SANDNESSJØEN -          5,0         -                  11,7            -         -                -             -           16,7            
VESTERÅLEN -          4,7         -                  12,2            -         1,2                 -             -           18,2            
Totalt 16,8        19,6       14,3                48,2            36,5       9,6                 7,2             33,1         185,3          

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehabintensiv/aLaboratoriRadiologi Drift Sum
HAMMERFEST 9,5            4,0            4,1            -            7,1            -            -            6,3            30,9          
HARSTAD 9,2            -            -            4,9            14,9          -            -            -            29,0          
KIRKENES 3,3            4,5            2,7            18,1          -            0,5            2,4            6,7            38,1          
LOFOTEN -            -            -            -            -            0,6            1,9            6,6            9,1            
MOSJØEN -            -            3,3            -            5,1            1,7            1,6            -            11,8          
NARVIK -            7,2            2,7            -            20,1          4,1            1,2            20,9          56,2          
RANA -            -            -            -            -            -            1,0            -            1,0            
SANDNESSJØEN -            10,8          -            13,5          -            -            -            -            24,3          
VESTERÅLEN -            0,4            -            8,6            -            0,7            -            -            9,7            
Totalt 22,0          26,9          12,9          45,0          47,2          7,6            8,0            40,5          210,1        

Mottak/
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/a Laboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 0,7           0,8           -1,4           -              2,8           -                -           0,0           2,9           
HARSTAD -8,7          -           0,1            3,0              -11,4       -                -           -           -17,0       
KIRKENES -0,2          -1,3          4,1            -1,7             -           0,8                0,4           2,4           4,4           
LOFOTEN -           -           0,2            -              -           -0,1               -0,3          -6,6          -6,8          
MOSJØEN -           -           -0,6           -              0,5           0,2                -1,1          -           -1,0          
NARVIK 1,4           -5,3          -0,8           -              -2,6          0,6                0,1           -7,9          -14,5       
RANA 1,8           -           -            -              -           -                0,0           4,7           6,5           
SANDNESSJØE -           -5,8          -            -1,8             -           -                -           -           -7,6          
VESTERÅLEN -           4,2           -            3,7              -           0,5                -           -           8,4           
Totalt -5,1          -7,4          1,5            3,2              -10,7       2,0                -0,8          -7,4          -24,8       



• Stor reduksjon i forskjell innenfor kirurgi og drift, størst reduksjon innenfor kirurgi i 
Sandnessjøen og Narvik og innenfor drift i Narvik og Lofoten. 
Mottak/intensiv/anestesi/operasjon i Harstad viser også stor reduksjon i forskjell med 
12,7 årsverk  

• Stor økning i forskjell innenfor medisin i Rana og Sandnessjøen. 
 
 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2009 – 2010 ved lokalsykehusene i  

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

 
2010 

 
 
2009 

 
 
Nivå 2010 mot 2009 

 
  
 

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 22,5        11,8       13,6                4,4              28,7       1,0                 2,5             22,6         107,1          
HARSTAD 14,4        2,9         8,9                  30,9            25,5       -                3,0             -           85,6            
KIRKENES 12,0        7,9         12,8                28,9            9,8         3,8                 5,6             19,5         100,2          
LOFOTEN 3,9          2,8         4,1                  9,6              -         2,5                 3,9             8,2           35,1            
MOSJØEN -          0,3         5,3                  1,6              13,6       3,6                 2,4             4,4           31,1            
NARVIK 9,1          7,0         7,2                  2,9              28,5       6,9                 3,9             22,5         88,1            
RANA 11,9        -         -                  -              10,9       2,4                 4,8             18,9         49,0            
SANDNESSJØEN 8,2          9,7         4,5                  25,6            0,9         1,6                 -             1,1           51,6            
VESTERÅLEN 7,2          9,3         2,3                  25,3            5,6         3,8                 2,9             10,1         66,5            
Totalt 89,2        51,6       58,7                129,2         123,4     25,6              29,0           107,4       614,2          

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehabintensiv/aLaboratoriRadiologi Drift Sum
HAMMERFEST 18,2          14,5          13,9          4,4            26,7          -            1,8            25,3          104,8        
HARSTAD 19,4          6,0            8,1            26,6          38,2          0,8            2,4            -            101,5        
KIRKENES 9,8            11,6          10,1          30,4          8,7            2,3            5,0            19,7          97,5          
LOFOTEN 5,5            4,8            3,6            8,7            0,3            2,0            3,9            16,6          45,4          
MOSJØEN 2,2            0,6            5,9            1,7            13,5          2,9            3,2            4,4            34,4          
NARVIK 5,2            13,8          7,7            3,6            31,5          5,6            3,4            31,9          102,7        
RANA 2,9            -            2,3            -            8,3            1,0            4,7            15,1          34,3          
SANDNESSJØEN -            17,5          6,0            26,8          -            0,9            -            3,7            54,9          
VESTERÅLEN 3,0            7,8            -            21,8          6,3            2,6            1,8            13,2          56,5          
Totalt 66,2          76,5          57,5          123,9        133,5        18,1          26,2          130,0        632,0        

Mottak/
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/a Laboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 4,3           -2,7          -0,3           -0,0             2,0           1,0                0,8           -2,7          2,3           
HARSTAD -5,0          -3,0          0,8            4,4              -12,7       -0,8               0,6           -           -15,9       
KIRKENES 2,2           -3,7          2,7            -1,5             1,1           1,5                0,6           -0,2          2,7           
LOFOTEN -1,6          -2,0          0,5            0,9              -0,3          0,5                0,0           -8,4          -10,3       
MOSJØEN -2,2          -0,4          -0,6           -0,1             0,1           0,7                -0,8          0,0           -3,3          
NARVIK 3,8           -6,8          -0,4           -0,7             -3,0          1,3                0,5           -9,4          -14,6       
RANA 9,0           -           -2,3           -              2,6           1,4                0,2           3,8           14,7         
SANDNESSJØE 8,2           -7,8          -1,5           -1,2             0,9           0,6                -           -2,6          -3,3          
VESTERÅLEN 4,2           1,5           2,3            3,5              -0,7          1,2                1,1           -3,1          10,0         
Totalt 23,0         -24,9       1,2            5,4              -10,1       7,5                2,8           -22,6       -17,8       



 
2.7 Utvikling i  kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde 

I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet kostnadsnivå samt 
utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2010 for de enkelte 
fagområder. For nærmere detaljer og beskrivelse av innhold i de ulike elementene viser til 
kapitlene 4 (Datagrunnlag og avgrensning) og 6 (Resultater). Figurene består av tre deler hvor 
den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til 2010. 
De to andre delene viser henholdsvis 5 og 4 av sykehusenhetene for bedre å få frem hvordan 
den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. For de konkrete indeksene vises til tabellene i 
kapitlene 6.1 og 6.2. 
 
 
Figur 1a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2010 fagområdet medisin 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  



Figur 1b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007- 2010 fagområdet medisin 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figur 2a: Relativt kostnadsnivå 2007- 2010, kirurgi 
 

 
 



 
 

 
 
 
Figur 2b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2010, kirurgi 
 

 
 

 
 

 
 
 
  



Figur 3a: Relativt kostnadsnivå 2007-2010, føde/gyn 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figur 3b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 - 2010, føde/gyn 

 

 
 

 
 



 
 
 Figur 4a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2010, mottak/intensiv/anestesi/operasjon 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figur 4b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 - 2010 

mottak/intensiv/anestesi/operasjon 
 

 



 

 
 

 
 
 
Figur 5a: Relativt kostnadsnivå 2007 – 2010, laboratorie 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Figur 5b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2010, laboratorie 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figur 6a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2010 radiologi 

 

 
 

 
 

 
 



Figur 6b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2010, radiologi 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figur 7a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2010, drift 
 

 
 

 
 



 
 

 
Figur 7b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 - 2010 drift 

 

 
 

 
 

 
 

 
2.8 Utvikling i lønn per årsverk 2007 – 2010  

I figur 8a er vist utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til 2010. Figuren viser 
betydelig forskjell nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt 
lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt 
omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå er redusert fra 2007 til 2010.  
 
  



Figur 8a: Indeks lønn per årsverk 2007 - 2010 totalt 
 

 
 
2.9 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 –2010 

Figur 8b viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. 
lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren 
viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene 
varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. 
 
Figur 8b: Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG-poeng totalt 2008 – 2010 
 

 
 

 
 

 



 
2.10 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 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde. Figur 9 viser 
sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå. Sammenhengen er sterk med 
en R2 

 
på 0,915.  

Figurene 10-16b viser R2 

 

per fagområde. Som det går frem av figurene varierer graden av 
sammenheng noe fra fagområde til fagområde men den er gjennomgående relativt høy.  

Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2010, samlet  
 

 
 
 
Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2010, samlet 
 

 
 
 
  



Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2010  
fagområdet medisin 

 

 
 
Figur 12: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet  fagområdet  

kirurgi 
 

 
 
Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet føde/gyn  
 

 
 
Figur 14: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 

mottak/intensiv/anestesi/operasjon 
 

 



Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet laboratorie 
 

 
 
 
Figur 16a: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet  

fagområdet radiologi  
 

 
 
 
Figur 16b: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet drift 
 

 
 
  



 
3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV 

VIDERE ARBEID 
 
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. Denne kartleggingen i RHF-regi 
identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete 
tilpasninger må gjøres i det enkelte HF.  
 
 
3.1 Helse Finnmark  

De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de 
to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 51 mill kr, en 
reduksjon på om lag 4 mill kr fra 2009. Om en bruker beste resultat innenfor hvert fagområde 
som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 126 mill kr (reduksjon på 7 mill kr).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 76 (økning på 7) målt mot gjennomsnittet og 207 (økning på 
4) 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): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 UNN 

Narvik har et kostnadsnivå 8 % over gjennomsnittet mens Harstad har et kostnadsnivå 
omtrent som Lofoten, som har lavest nivå, med et nivå på 93 % av gjennomsnittet. Dette er 
nest lavest. 

1. Medisin Hammerfest, jfr. Rana  
2. Føde/gyn Hammerfest, jfr. Harstad og Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana og 

Sandnessjøen  
4. Kirurgi Hammerfest, jfr Harstad og Rana 
5. Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
6. Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten 
7. Kirurgi Kirkenes, jfr. Rana 
8. Føde/gyn Kirkenes, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen 
9. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jfr. Sandnessjøen 
10. Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. 
11. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 
12. Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes 
13. Høy andel vikarer/overtid for pleiere i Hammerfest og Kirkenes 

 



 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en kostnadsforskjell på 
om lag 27 mill kr i 2010, en reduksjon på 22 mill kr fra 2009. Om en bruker beste resultat 
innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på omlag 86 mill kr (reduksjon 
på 21 mill kr). Forskjellen i antall årsverk utgjør 54 (reduksjon på 31) sammenlignet mot 
gjennomsnittet og 174 (reduksjon på 31) 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, jfr. kostnader Rana og Narvik 
2. Føde/gyn Harstad, jfr Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jfr. Rana og 

Sandnessjøen 
4. Kirurgi Narvik, jfr. Rana og Harstad 
5. Føde/gyn Narvik, jfr. Vesterålen 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jfr. 

Sandnessjøen 
7. Laboratorie Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Radiologi Narvik, jfr Sandnessjøen 
9. Drift Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 

 



 
3.3 Nordlandssykehuset  

Lofoten har i 2010 et kostnadsnivå blant det laveste 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 i kostnadene på til sammen omlag 53 mill kr i 2010, en økning på 5 
mill kr fra 2009. Vesterålen har en økning på om lag 10 mill kr mens Lofoten har en 
reduksjon i forskjell på 5 mill kr. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 
102 årsverk, omtrent som i 200. Lofoten har en reduksjon i forskjell på 10 årsverk mens 
Vesterålen har en økning på 10. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Medisn Lofoten, jfr. Mosjøen 
2. Radiologi Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
3. Drift Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
4. Medisin Vesterålen, jfr. Lofoten og Mosjøen 
5. Kirurgi Vesterålen, jfr. Rana 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Vesterålen, jfr Sandnessjøen 
7. Laboratorie Vesterålen, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Drift Vesterålen, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
9. Høy andel vikarer/overtid i Lofoten 
10. Høy kostnad per årsverk for vikarer/overtid Lofoten 
11. Høy kostnad per årsverk for vikarer/overtid Vesterålen 

 



 
3.4 Helgelandssykehuset 

Alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for 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 godt over snittet 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 kr, en økning på 14 mill kr 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. Føde/gynMosjøen, jfr. Vesterålen 
2. Laboratorie Mosjøen, jfr. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen 
4. Medisin Rana, jfr. Mosjøen 
5. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jfr. Sandnessjøen 
6. Radiologi Rana, jfr. Sandnessjøen 
7. Drift Rana, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Medisin Sandnessjøen, jfr. Mosjøen 
9. Kirurgi Sandnessjøen, jfr. Rana 
10. Kostnader til medisinsk materiell i Rana 
11. Lav andel dagopphold og dagkirurgi samt DRG-indeks heldøgn i Sandnessj. 
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Styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved  
    lokalsykehusene i Helse Nord 2010 
 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret behandlet styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse 
Nord, 2. tertial 2010 i styremøte, den 14. desember 2010. I denne saken presenteres 
resultatene for 2010 samlet for den somatiske virksomheten. Det pågår arbeid med tilsvarende 
sammenligninger innenfor psykiatrien og for ikke-medisinsk service innenfor somatikk.  
 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen med 
sammenligningen. 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 videre arbeid. Det vises for øvrig til rapporten 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. Sammenlignet med tidligere år er dette en betydelig økning av 
enhetskostnadene og forverring av produktiviteten sammenlignet med landet for øvrig. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har fortsatt lavest kostnadsnivå i Helse 
Nord med en indeks på 1,09, dvs. kostnader som er 9 % høyere enn gjennomsnittet for 
SAMDATA. 
 
Med en kostnadsindeks på 1,20 for Helse Nord samlet og en samlet kostnad knyttet til DRG-
aktiviteten på rundt 5 mrd kroner, utgjør kostnadsforskjellen fra gjennomsnittet i landet 
nærmere 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 ”Magnussen-utvalget” legger til grunn (9,5 %) som 
”absolutte” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussen-utvalget” 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 av kostnadsforskjellen (7-8 %) 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 imidlertid 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 virkesomhetsområder (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 for 2010 
Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene for 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 Sandnessjøen med en kostnadsindeks på 0,92 for 2010 har lavest 
kostnadsnivå, mens Kirkenes med en indeks på 1,15 har det høyeste kostnadsnivået. 
Sandnessjøen har derved et kostnadsnivå på 92 % av gjennomsnittet for lokalsykehusene i 
Helse Nord. Kostnadsnivået i Kirkenes er 24 % høyere enn i Sandnessjøen målt som kostnad 
pr. DRG-poeng, jfr. nest siste kolonne i tabellen. Omsatt til nasjonale referanser (Norge =100) 
viser siste kolonnen i tabellen at kostnadsnivået for henholdsvis Sandnessjøen og Kirkenes er 
beregnet å være 7 % og 33 % høyere enn gjennomsnittet for SAMDATA 2009, mens 
lokalsykehusene i Helse Nord samlet har et kostnadsnivå som er beregnet å være 16 % over 
gjennomsnittet for SAMDATA. 
 
Tabell 1: Kostnad pr. DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold  
  til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2010. 
Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag  R122010 poeng 122010 DRG-poeng nivå til lavest 122010
HAMMERFEST 322 152 496 7 500                   42 952 1,08 1,17 1,25
HARSTAD 324 449 936 8 793                   36 899 0,93 1,00 1,07
KIRKENES 218 889 156 4 779                   45 801 1,15 1,24 1,33
LOFOTEN 146 396 787 3 894                   37 599 0,94 1,02 1,09
MOSJØEN 123 702 905 3 191                   38 766 0,97 1,05 1,13
NARVIK 189 702 310 4 390                   43 212 1,08 1,17 1,26
RANA 243 269 973 6 507                   37 388 0,94 1,02 1,09
SANDNESSJØEN 194 345 466 5 282                   36 795 0,92 1,00 1,07
VESTERÅLEN 202 468 060 4 976                   40 690 1,02 1,11 1,18
Totalt 1 965 377 089 49 311                39 856 1,00 1,16  
 
 



Tabell 2 viser at Sandnessjøen har den høyeste arbeidsproduktiviteten med et nivå som er 9 % 
bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord. I den andre enden av skalaen har Kirkenes og 
Narvik en arbeidsproduktivitet som er 88 % av gjennomsnittet til lokalsykehusene i Helse 
Nord og 80 % av produktiviteten til Sandnessjøen. 
 
Tabell 2: DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell 2010, totalt 
Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFEST 519,7 6,5 38,4 487,8 7 500     15,4 0,92 0,84
HARSTAD 537,4 3,5 38,7 502,2 8 793     17,5 1,05 0,95
KIRKENES 348,6 3,6 25,8 326,4 4 779     14,6 0,88 0,80
LOFOTEN 223,3 5,4 13,4 215,3 3 894     18,1 1,08 0,98
MOSJØEN 195,3 2,9 12,8 185,5 3 191     17,2 1,03 0,94
NARVIK 324,3 2,1 26,3 300,1 4 390     14,6 0,88 0,80
RANA 388,3 5,4 35,1 358,5 6 507     18,1 1,09 0,99
SANDNESSJØEN 306,6 4,1 23,2 287,6 5 282     18,4 1,10 1,00
VESTERÅLEN 306,8 6,6 20,2 293,2 4 976     17,0 1,02 0,92
Totalt 3 150,3 40,1 233,7 2 956,7 49 311   16,7 1,00 0,91  
 
Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i rapporten er: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Sandnessjøen har lavest kostnadsnivå målt som kostnad pr. DRG-poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Sandnessjøen, som har lavest nivå, har et nivå 7 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot beste resultat i 2010 utgjør 339,5 mill kroner, en reduksjon 

på 17 mill kroner fra 2009. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 116,4 mill kroner, en 
reduksjon på 17,1 mill kroner. 

• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 på i overkant av 1 % (jfr. tabell 13) 
og forbedring av arbeidsproduktiviteten med nærmere 5 % sammenlignet med 2009 (jfr. 
tabell 25). Aktiviteten er økt med 4,5 % i 2010 sammenlignet med 2009 (jfr. tabell 13). 
DRG-indeksen er i samme periode økt med 2,6 %.  

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

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 16,6 mill kroner og økt 
mest for Vesterålen med 10,1 mill kroner i forhold til 2009. Reduksjonen i Narvik skyldes 
blant annet reduksjon i engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik ikke har 
det høyeste kostnadsnivået, har sykehuset (sammen med Kirkenes) den laveste indeksen 
for arbeidsproduktivitet.  

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor kirurgi i Vesterålen.  
• Økt forskjell for alle mot beste resultat innenfor føde/gyn. Dels et resultat av at enheten 

med lavest kostnad har redusert sitt kostnadsnivå, bl.a. som følge av betydelig høyere 
aktivitet. 

• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 
kostnadsnivå under gjennomsnittet.  



• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene, med Hammerfest 20 % over og Kirkenes 
22 % under gjennomsnittet som ytterpunkter. 

• 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 beste resultat er redusert 18 

årsverk (2,8 %) fra 2009 til 614 årsverk i 2010. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert 
sammenlignet mot 2009. 

• 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 medisin i Sandnessjøen og 
Rana. 

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet, mens Narvik, sammen med Kirkenes, har 
lavest. Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Narvik og Lofoten sammenlignet 
med 2009. 

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

 
DRG-indeks 
• DRG-indeks for heldøgnspasienter er økt fra 1,03 i 2009 til 1,06 i 2010. 
 
Analysen viser at kostnadene pr. DRG-poeng øker nominelt med 8,7 %, mens produktiviteten 
målt som DRG-poeng pr. årsverk øker med 3,9 %, slik at netto nominell økning i kostnad pr. 
DRG-poeng fra 2008-2010 blir 4,7 %.  
 
Produktiviteten var litt lavere i 2009 enn i 2008 slik at produktivitetsforbedringen på 3,9 % i 
sin helhet er realisert fra 2009 til 2010. Av produktivitetsøkningen på 3,9 % kan 2,5 % 
henføres til økt aktivitet. Materialet viser at stor økning i produktivitet for en stor del kan 
forklares med økt aktivitet, blant annet i Mosjøen, Kirkenes og Hammerfest. Det går også 
frem at fagområdet føde/gyn har en reduksjon i produktiviteten på 8,1 %, som skyldes 
redusert aktivitet. 
  
I figurene 1 og 2 vises utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 
til 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 mellom tertialene for den enkelte sykehusenhet. 
 
 



Figur 1: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2010 for lokalsykehusene og  
hvor laboratorie er inkludert. Bodø og Tromsø inngår ikke. 

 
 
Figur 2: Indeks for DRG pr. årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2010 for  

lokalsykehusene hvor laboratorie er inkludert. NLSH Bodø og UNN Tromsø  
inngår ikke. 

 
 
Når det gjelder resultater for de enkelte fagområder, vises til saksutredningen samt kapittel 6 i 
rapporten. 
 



Utviklingsområder 
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 denne eksterne virksomheten 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 med hensyn til 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. 
  
I tråd med styrets vedtak i styresak 139-2010 er det innenfor serviceområdene igangsatt arbeid 
med å søke å få etablert et mer spesifikt aktivitetsgrunnlag innenfor laboratorie og røntgen. 
Det antas at prinsippene for en løsning innenfor disse områdene også vil kunne brukes 
innenfor andre medisinske serviceområder. 
 
 
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 av 

kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 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 laboratorie, røntgen, 

teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke 
data.  

 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Rapport Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 

for 2010 – sammendrag  
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article77050-1079.html  
 
Utrykt vedlegg: Rapport Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2010 

http://www.helse-nord.no/article77050-1079.html�


UTREDNING 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret behandlet styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse 
Nord, 2. tertial 2010 i styremøte, den 14. desember 2010. Sammenligningen er avgrenset til 
den somatiske virksomheten ved lokalsykehusene. Etter at den første rapporten for 2007 og 
2008 ble utarbeidet, er det for 2009 og 2010 utarbeidet rapporter hvert tertial. I denne 
utredningen presenteres resultatene av sammenligningen for 2010. 
 
Det er igangsatt arbeid med tilsvarende sammenligning innenfor psykiatri og for ikke-
medisinsk service innenfor somatikk.  
 
Innledningsvis gis en kort redegjørelse for bakgrunnen for og målsettingen med 
sammenligningen. I tillegg beskrives hovedinnholdet i analyseopplegget, viktige 
usikkerhetsfaktorer samt en beskrivelse av samlet datagrunnlag og hvordan dette er avgrenset.  
 
Resultatene i utredningen presenteres i form av forskjeller i kostnadsnivå, målt mot enheten 
med lavest kostnadsnivå innenfor det enkelte fagområde. Det gis også en beskrivelse av 
sammenhengen mellom forbruk, folkemengde i eget opptaksområde og kostnadsnivå samt 
hvordan endring i kostnader pr. DRG-poeng for 2008-2010 fremkommer som endring i 
produktivitet og kostnader for øvrig. 
  
Analyseopplegget  
Sykehusenhetene er inndelt i fagområder som medisin, kirurgi osv. Gjennom en 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. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet 
”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
  
Rapporten for 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, selv om kostnadsforskjellen og forskjellen i arbeidsproduktivitet mellom høyeste 
og laveste nivå er redusert siden 2007.  
 
Noen av 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: 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
• Poliklinikkinntektene 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL 
(Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tabell 1 er det vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF-ene i Helse Nord 
(ekskl. Sykehusapotek Nord HF) 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 med 
hensyn til 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 
helseforetakene i Helse Nord samlet på 9.892 mill kroner for 2010, er det omlag 1.965 mill 
kroner (2.273 mill kroner når avskrivninger og sosiale kostnader inkluderes) som er gjenstand 
for sammenligning i denne rapporten dvs. om lag 20 % av virksomhetenes samlede 
omsetning. Avgrensningen til lokalsykehusenes somatiske virksomhet innebærer at Helse 
Nords største virksomheter, UNN Tromsø og NLSH Bodø samt virksomheten innen psykisk 



helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ambulanse og pasienttransport, ikke 
inngår som del av denne analysen.  
 
Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i  

Sammenligningen for 2010 
Sum av RE122010 Inngår i
HF Sykehusenhet Totalt sammenlign
Finnmark FINNMARK FELLES 523 309 147

FINNMARK PSYKIATRI 236 289 613
HAMMERFEST 375 153 364 322 152 496
KIRKENES 262 425 213 218 889 156

Totalt Finnmark 1 397 177 336 541 041 652
Helgeland HELGELAND FELLES 447 163 176

HELGELAND PSYKIATRI 162 369 811
MOSJØEN 136 018 240 123 702 905
RANA 267 482 734 243 269 973
SANDNESSJØEN 213 353 603 194 345 466

Totalt Helgeland 1 226 387 564 561 318 344
NLSH BODØ SOMATIKK 1 249 520 406

LOFOTEN 185 273 997 146 396 787
NLSH FELLES 457 451 269
NLSH FELLES 2 076 607
NLSH PSYKIATRI 11 929 188
NLSH PSYKIATRI 574 453 877
VESTERÅLEN 242 345 474 202 468 060

Totalt NLSH 2 723 050 818 348 864 847
UNN HARSTAD 373 021 253 324 449 936

NARVIK 218 395 940 189 702 310
TROMSØ SOMATIKK 2 611 397 118
UNN FELLES 628 796 191
UNN PSYKIATRI 713 498 945

Totalt UNN 4 545 109 448 514 152 246
Totalt 9 891 725 166 1 965 377 089  
 
Som det går frem av tabell 1, er det forskjell i kostnadene i de to kolonnene for de 
sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er 
holdt utenfor: arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger. Om arbeidsgiveravgift, pensjon 
og avskrivninger hadde vært inkludert i analysen ville samlet kostnad i den siste kolonnen 
utgjort 2.273 mill kroner.  
 
I tabell 2 er det vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 1.965 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 kontortjeneste 
kategorisert under dette området.  



Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den 
grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med 
mer, er dette kategorisert innenfor dette området. 
 
Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor 
øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. 
 
I vedlegg 6 i rapporten er det vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som inngår 
i de ulike fagområdene.  
 
Tabell 2: Kostnadsgrunnlag 2010 fordelt pr. fagområde og HF  
Sum av RE122010 HF
Fagområde Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
ANNET 10 472 592 -582 786 3 939 2 712 913 12 606 658
BARN 21 987 059 21 987 059
DRIFT 104 698 562 121 968 803 69 326 002 98 688 360 394 681 727
FØDE/GYN 41 815 788 29 093 459 20 514 259 31 483 734 122 907 240
HAB/REHAB 20 084 232 19 105 843 17 510 582 19 673 979 76 374 636
KIRURGI 86 625 447 102 399 432 66 183 490 99 520 078 354 728 447
KLINISK SERVICE 5 151 800 3 511 314 12 372 432 21 035 547
LABORATORIE 19 996 987 24 542 689 16 312 186 20 793 608 81 645 469
MEDISIN 107 575 702 130 386 730 81 211 749 102 444 997 421 619 178
OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 104 390 908 112 269 083 66 204 870 110 586 012 393 450 873
RADIOLOGI 18 242 574 18 623 777 11 597 771 15 876 132 64 340 254
Totalt 541 041 652 561 318 344 348 864 847 514 152 246 1 965 377 089  
 
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 
felleskostnadene om lag 2.672 mill kroner for 2010, ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. 
I vedlegg 4 i rapporten er det vist hvordan felleskostnadene er fordelt på fagområde innenfor 
hvert HF. I vedlegg 7 er det 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 eksternt finansiert virksomhet, for eksempel Felles 
Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det betyr at kostnadene knyttet til den eksterne 
virksomheten er forutsatt å være lik inntektene. 



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 avhengig av om en 
måler kostnad pr. DRG-poeng eller DRG-poeng pr. årsverk. 
 
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 tabell 3 er det vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. sykehusenhet for 
2010 som inngår i analysen. 
 
Tabell 3: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2010 fordelt på  

sykehusenhet. 
 

Sykehusenhet Sum av RE122010 Sum av DRG inkl pol 122010 Sum av NTO årsv 122010
HAMMERFEST 322 152 496 7 500,4 487,8
HARSTAD 324 449 936 8 792,8 502,2
KIRKENES 218 889 156 4 779,2 326,4
LOFOTEN 146 396 787 3 893,7 215,3
MOSJØEN 123 702 905 3 191,0 185,5
NARVIK 189 702 310 4 390,0 300,1
RANA 243 269 973 6 506,6 358,5
SANDNESSJØEN 194 345 466 5 281,9 287,6
VESTERÅLEN 202 468 060 4 975,8 293,2
Totalt 1 965 377 089 49 311,3 2 956,7  
 
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 1

 
 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde.  

Figur 1 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå for den samlede 
virksomheten. Sammenhengen er sterk med en R2 på 0,915. Om Narvik holdes utenfor øker 
R2 til 0,938. Dette kan skyldes at Narvik har en større andel ekstern virksomhet i forhold til 
totalvirksomheten enn de øvrige enhetene.  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 R2 angir styrken i sammenhengen mellom variablene, hvor en verdi opp mot 1 innebærer at sammenhengen er 
sterk, mens en verdi på 0 innebærer ingen sammenheng.           



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

 
 
Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2010, samlet 

 
 



Resultater for 2010 
 
Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus for 2010 
Rapporten for 2010 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Sandnessjøen har lavest kostnadsnivå målt som kostnad pr. DRG-poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Sandnessjøen, som har lavest nivå, har et nivå 7 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot beste resultat i 2010 utgjør 339,5 mill kroner, en reduksjon 

på 17 mil kroner fra 2009. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 116,4 mill kroner, en 
reduksjon på 17,1 mill kroner. 

• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 på i overkant av 1 % (jfr. tabell 13) 
og forbedring av arbeidsproduktiviteten med nærmere 5 % sammenlignet med 2009 (jfr. 
tabell 25). Aktiviteten er økt med 4,5 % i 2010 sammenlignet med 2009 (jfr. tabell 13). 
DRG-indeksen er i samme periode økt med 2,6 %.  

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

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 16,6 mill kroner og økt 
mest for Vesterålen med 10,1 mill kroner i forhold til 2009. Reduksjonen i Narvik skyldes 
blant annet reduksjon i engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik ikke har 
det høyeste kostnadsnivået, har sykehuset (sammen med Kirkenes) den laveste indeksen 
for arbeidsproduktivitet.  

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor kirurgi i Vesterålen.  
• Økt forskjell for alle mot beste resultat innenfor føde/gyn. Dels et resultat av at enheten 

med lavest kostnad har redusert sitt kostnadsnivå, bl.a. som følge av betydelig høyere 
aktivitet. 

• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 
kostnadsnivå under gjennomsnittet.  

• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene, med Hammerfest 20 % over og Kirkenes 
22 % under gjennomsnittet, som ytterpunkter. 

• 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 beste resultat er redusert 18 

årsverk (2,8 %) fra 2009 til 614 årsverk i 2010. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert 
sammenlignet mot 2009. 

• 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 medisin i Sandnessjøen og 
Rana. 

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet mens Narvik, sammen med Kirkenes, har 
lavest. Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Narvik og Lofoten sammenlignet 
med 2009. 



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

 
DRG-indeks 
• DRG-indeks for heldøgnspasienter er økt fra 1,03 i 2009 til 1,06 i 2010. 
 
I figurene 3 og 4 er det vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 
2007 til 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 mellom tertialene. 
 
Figur 3: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2010 for lokalsykehusene 

 
 

 



 
 
Figur 4: Indeks for DRG pr. årsverk 2007 til 2010 for lokalsykehusene  

 
 



 
 

 
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng for lokalsykehusene 
I tabell 4 er det 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. Endringene for den enkelte sykehusenhet 
i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og endring i nivået til beste enhet. 
 
At Sandnessjøen, som representerer det laveste kostnadsnivået, fremkommer med 
kostnadsforskjell på 16,4 mill kroner i tabell 4 skyldes at Sandnessjøen 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: 
• Samlet forskjell i kostnad mot beste enhet innenfor hvert fagområde på 339,5 mill kroner, 

en reduksjon på 16,9 mill kroner fra 2009 



• Størst reduksjon i forskjell mot beste enhet i forhold til 2009 for Narvik med 16,6 mill 
kroner. Størstedelen av redusert forskjell for Narvik er knyttet til drift og skyldes i all 
hovedsak engangskostnader i 2009 til vedlikehold.  

• Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin i Harstad og kirurgi i Hammerfest 
• For Vesterålen og Rana øker forskjellen i forhold til beste enhet innenfor de fleste av 

fagområdene 
 
Tabell 4: Kostnadsforskjeller 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten 

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

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 9,7           9,0          12,1            -              15,7               2,5                   3,6              11,7    7,1         71,5         
HARSTAD 7,1           -          7,5              -              12,3               -                   -              -       9,3         36,2         
KIRKENES 6,9           6,8          9,6              -              7,3                 2,6                   2,5              10,8    8,5         54,9         
LOFOTEN -           3,0          4,0              -              3,1                 2,1                   1,4              4,5       -0,0        18,2         
MOSJØEN 2,3           3,3          3,1              -              4,9                 1,6                   0,9              1,1       1,8         19,1         
NARVIK 3,2           4,5          7,0              -              10,8               4,8                   2,8              10,5    5,8         49,4         
RANA 3,4           1,5          -              -              8,1                 3,7                   2,8              18,6    1,1         39,0         
SANDNESSJØEN 3,3           4,1          5,9              -              -                 1,0                   0,1              2,0       -         16,4         
VESTERÅLEN 4,6           12,1        3,6              -              4,3                 3,4                   1,4              5,4       0,0         34,8         
Totalt 40,5         44,2        52,9            -              66,5               21,7                 15,4            64,6    33,6       339,5        
H 
Nivå 2010 mot 2009 

Mottak/intensiv
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oLaborator Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST -4,3         -6,4         2,2               -               0,6           -0,5         1,1          1,7      0,1          -5,4         
HARSTAD -7,0         -1,6         2,8               -               -2,3          -          -          -0,1     3,5          -4,7         
KIRKENES -3,6         -3,7         3,3               -               -0,8          -1,2         -0,4         4,6      0,3          -1,5         
LOFOTEN -3,9         -2,4         1,8               -               0,1           -1,1         0,3          0,3      -0,1         -4,9         
MOSJØEN -1,3         0,4          0,5               -               0,0           0,0          -0,2         -0,3     0,0          -0,9         
NARVIK 1,2          -3,7         1,1               -               -2,6          0,4          0,3          -15,3   2,0          -16,6       
RANA 3,4          1,5          -               -               2,4           0,4          0,4          1,6      -2,7         6,9          
SANDNESSJØE 2,4          -4,9         1,6               -               -           -0,5         -0,5         2,0      -          0,1          
VESTERÅLEN -1,0         6,0          3,2               -               1,1           0,6          -0,0         1,3      -1,0         10,1        
Totalt -14,1       -14,9       16,5             -               -1,5          -1,8         1,1          -4,3     2,1          -16,9        
 
Forskjeller i arbeidsproduktivitet (DRG-poeng pr. årsverk) 2010 målt i årsverk for 
lokalsykehusene. 
I tabell 5 er det 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 2.  
 
At Sandnessjøen, som representerer den høyeste arbeidsproduktiviteten, fremkommer med en 
forskjell på 51,6 årsverk i tabell 3 skyldes både at en har forbedringspotensial mot enheten 
med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de fleste områdene og at Sandnessjøen har en 
rehabiliteringsenhet. Dette tilbudet finnes ikke ved alle sykehusenhetene og slik analysene er 
lagt opp ved at en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag for hab/rehab 
siden deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet 
for øvrige deler av virksomheten, vil dette fremkomme som forskjell i arbeidsproduktivitet. 
Samlet utgjør hab/rehab 25,6 årsverk av forskjellen på 51,6 årsverk for Sandnessjøen. 
 
 
 



Tabell 5 viser: 
• Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde på 

614,2 årsverk, en reduksjon på 17,8 årsverk fra 2009.  
• Harstad, Narvik og Lofoten viser stor forbedring mens Rana og Vesterålen 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 og Narvik og innenfor drift i Narvik og Lofoten. 
Mottak/intensiv/anestesi/operasjon i Harstad viser også stor reduksjon i forskjell med 12,7 
årsverk  

• Stor økning i forskjell innenfor medisin i Rana og Sandnessjøen. 
 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt 

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

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 22,5        11,8       13,6                4,4              28,7       1,0                 2,5             22,6         107,1          
HARSTAD 14,4        2,9         8,9                  30,9            25,5       -                3,0             -           85,6            
KIRKENES 12,0        7,9         12,8                28,9            9,8         3,8                 5,6             19,5         100,2          
LOFOTEN 3,9          2,8         4,1                  9,6              -         2,5                 3,9             8,2           35,1            
MOSJØEN -          0,3         5,3                  1,6              13,6       3,6                 2,4             4,4           31,1            
NARVIK 9,1          7,0         7,2                  2,9              28,5       6,9                 3,9             22,5         88,1            
RANA 11,9        -         -                  -              10,9       2,4                 4,8             18,9         49,0            
SANDNESSJØEN 8,2          9,7         4,5                  25,6            0,9         1,6                 -             1,1           51,6            
VESTERÅLEN 7,2          9,3         2,3                  25,3            5,6         3,8                 2,9             10,1         66,5            
Totalt 89,2        51,6       58,7                129,2         123,4     25,6              29,0           107,4       614,2           
 
Nivå 2010 mot 2009 

Mottak/
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/a Laboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 4,3           -2,7          -0,3           -0,0             2,0           1,0                0,8           -2,7          2,3           
HARSTAD -5,0          -3,0          0,8            4,4              -12,7       -0,8               0,6           -           -15,9       
KIRKENES 2,2           -3,7          2,7            -1,5             1,1           1,5                0,6           -0,2          2,7           
LOFOTEN -1,6          -2,0          0,5            0,9              -0,3          0,5                0,0           -8,4          -10,3       
MOSJØEN -2,2          -0,4          -0,6           -0,1             0,1           0,7                -0,8          0,0           -3,3          
NARVIK 3,8           -6,8          -0,4           -0,7             -3,0          1,3                0,5           -9,4          -14,6       
RANA 9,0           -           -2,3           -              2,6           1,4                0,2           3,8           14,7         
SANDNESSJØE 8,2           -7,8          -1,5           -1,2             0,9           0,6                -           -2,6          -3,3          
VESTERÅLEN 4,2           1,5           2,3            3,5              -0,7          1,2                1,1           -3,1          10,0         
Totalt 23,0         -24,9       1,2            5,4              -10,1       7,5                2,8           -22,6       -17,8        
 
 



Dekomponering av endring i kostnader pr. DRG-poeng fra 2008-2010 
Kostnadene pr. DRG-poeng er økt nominelt med 4,7 % fra 2008 til 2010. I tabell 6 er det vist 
hvor mye av denne kostnadsendringen som forklares med henholdsvis produktivitetsendring 
og endring i andre kostnadskomponenter. Tabellen viser at produktiviteten har økt med 3,9 % 
og derved bidratt til en tilsvarende kostnadsreduksjon. Med en samlet kostnadsvekst i 
perioden på 4,7 % betyr dette at endring i andre kostnadskomponenter utgjør 8,7 % for alle 
lokalsykehusene under ett.   
 
Tabellen viser at det er stor forskjell i produktivitetsendring mellom sykehusenhetene, fra 
Narvik som i perioden har hatt en produktivitetsreduksjon på 1,9 % til Mosjøen som har hatt 
en produktivitetsvekst på 13,3 %. Det er også stor forskjell mellom sykehusenhetene i 
kostnadsendring som ikke er knyttet til produktivitet: Fra Narvik som har en vekst på 2,1 % til 
Mosjøen med en vekst på 14,2 %. 
 
Tabellen viser at de enhetene som har lavest samlet endring i kostnadene, også har størst 
økning i produktivitet, jfr. Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Mosjøen. Av tabell 7 går det 
frem at en betydelig del av produktivitetsveksten for Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen kan 
relateres til økt aktivitet. 
  
Tabell 6: Endring i kostnader pr. DRG-poeng 2008 - 2010 fordelt på produktivitet og  

kostnad pr. sykehusenhet  
Totalt Endring i Endring Endring i %
Sykehusenhet produktivitet kostnader 2008 - 2010
HAMMERFEST 4,2 % 4,1 % -0,1 %
HARSTAD 7,9 % 10,1 % 2,2 %
KIRKENES 12,2 % 11,3 % -0,9 %
LOFOTEN 1,0 % 8,9 % 7,9 %
MOSJØEN 13,3 % 14,2 % 0,9 %
NARVIK -1,9 % 2,1 % 4,1 %
RANA 0,1 % 9,6 % 9,5 %
SANDNESSJØEN 0,3 % 11,6 % 11,2 %
VESTERÅLEN 0,5 % 11,4 % 10,9 %
Totalt 3,9 % 8,7 % 4,7 %  

 
I tabell 7 er det vist hvordan produktivitetsøkningen fordeler seg på aktivitetsvekst og andre 
forhold. Tabellen viser at 2,5 % av produktivitetsforbedringen kan henføres til aktivitetsvekst 
og 1,4 % til andre forhold. Tabellen viser at en betydelig del av produktivitetsforbedringen for 
enhetene med størst produktivitetsvekst kan forklares med økt aktivitet. Tabellen viser at det 
er stor forskjell mellom sykehusenhetene med hensyn til endring i aktivitet, hvor Narvik har en 
reduksjon på 5,3 % og Mosjøen en økning på 9,3 %. Også for annen endring i produktivitet er 
det stor forskjell mellom enhetene. 
 
 



Tabell 7: Endring i produktivitet 2008 - 2010 fordelt på aktivitet og andre forhold pr.  
sykehusenhet  

Totalt Endring DRG- Endring produktivitet Sum endring i 
Sykehusenhet poeng i % ex. aktivitet produktivitet
HAMMERFEST 8,3 % -4,1 % 4,2 %
HARSTAD 3,4 % 4,5 % 7,9 %
KIRKENES 8,1 % 4,1 % 12,2 %
LOFOTEN 5,5 % -4,5 % 1,0 %
MOSJØEN 9,3 % 4,0 % 13,3 %
NARVIK -5,3 % 3,4 % -1,9 %
RANA 0,6 % -0,5 % 0,1 %
SANDNESSJØEN -3,2 % 3,5 % 0,3 %
VESTERÅLEN -2,1 % 2,7 % 0,5 %
Totalt 2,5 % 1,4 % 3,9 %  
 
Forholdet mellom sykehusforbruk og kostnadsnivå 
I tabell 8 er det vist sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter pr. 
1000 innbygger i de ulike sykehusområdene fordelt mellom eget foretak og annet foretak i 
2009. Tall for 2010 foreligger foreløpig ikke. 
 
Tabell 8 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.  
 
Tabell 8 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. Lavt volum i Mosjøen har 
sammenheng med omleggingen av fødetilbudet og det akuttkirurgiske tilbudet. 
Samlet forbruk for Mosjøen er betydelig høyere og er blant de høyeste. Lofoten og 
Sandnessjøen har høyest forbruk.  
 
Foran er det 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 5 har en derfor sammenstilt volum i egen 
sykehusenhet med kostnadsnivå pr. enhet. Av figuren går det frem at datamaterialet gir noe 
støtte (R2 på 0,313) for at der er en sammenheng mellom høyt forbruk i egen sykehusenhet og 
kostnadsnivået, dvs. at høyt forbruk i egen sykehusenhet gir lavt kostnadsnivå.  
 
 



Tabell 8: 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 26 273                       139,5 25,3 73,6 34,4 290,2
Mosjøen 16 328                       124,6 70,5 70,2 33,3 283,8
Rana 32 933                       147,9 19,3 74,8 20,2 264,8
Lofoten 22 196                       141,9 88,9 38,2 27,7 291,7
Stokmarknes 30 029                       140,7 46,7 49,7 20,3 258,4
Narvik 26 748                       117,6 96,4 10,5 18,7 276,8
Harstad 34 577                       163,0 62,3 3,8 16,8 258,0
Hammerfest 46 974                       129,1 8,3 86,8 23,4 248,7
Kirkenes 25 882                       146,7 16,8 80,6 19,3 262,6
Sum 261 940                    139,7 43,5 55,2 23,0 267,5  
 
Figur 5: Forholdet mellom kostnadsnivå og forbruk i 2009 

 
 
I figur 6 er det 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 
0,015) for at det er slik sammenheng.  
 
 
 
 



Figur 6: Forholdet mellom folkemengde og kostnad pr. DRG-poeng i 2009  

 
 
I figur 7 er det vist forholdet mellom selvforsyningsgrad og kostnader pr. DRG-poeng. Av 
figuren går det frem at datagrunnlaget gir litt støtte (R2 på 0,183) for at det er slik 
sammenheng, dvs. at høy selvforsyningsgard gir lave kostnader.  
 
Figur 7: Forholdet mellom kostnadsnivå og selvforsyningsgrad DRG-poeng 

 
 
 
 



Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
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 HF fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de 
to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 51 mill 
kroner, en reduksjon på om lag 4 mill kroner fra 2009. Om en bruker beste resultat innenfor 
hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 126 mill kroner 
(reduksjon på 7 mill kroner).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 76 (økning på 7) målt mot gjennomsnittet og 207 (økning på 
4) 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, jfr. Rana  
2. Føde/gyn Hammerfest, jfr. Harstad og Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana og Sandnessjøen  
4. Kirurgi Hammerfest, jfr. Harstad og Rana 
5. Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
6. Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten 
7. Kirurgi Kirkenes, jfr. Rana 
8. Føde/gyn Kirkenes, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen 
9. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jfr. Sandnessjøen 
10. Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. 
11. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 
12. Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes 
13. Høy andel vikarer/overtid for pleiere i Hammerfest og Kirkenes 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Narvik har et kostnadsnivå 8 % over gjennomsnittet, mens Harstad har et kostnadsnivå på 93 
% av gjennomsnittet. Dette er nest lavest. 
 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en kostnadsforskjell på 
om lag 27 mill kroner i 2010, en reduksjon på 22 mill kroner fra 2009. Om en bruker beste 
resultat innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på omlag 86 mill kroner 
(reduksjon på 21 mill kroner). Forskjellen i antall årsverk utgjør 54 (reduksjon på 31) 
sammenlignet mot gjennomsnittet og 174 (reduksjon på 31) 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, jfr. kostnader Rana og Narvik 
2. Føde/gyn Harstad, jfr. Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jfr. Rana og Sandnessjøen 
4. Kirurgi Narvik, jfr. Rana og Harstad 
5. Føde/gyn Narvik, jfr. Vesterålen 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jfr. Sandnessjøen 
7. Laboratorie Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Radiologi Narvik, jfr. Sandnessjøen 
9. Drift Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
 
Nordlandssykehuset HF 
Lofoten har i 2010 et kostnadsnivå blant det laveste 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 i kostnadene på til sammen omlag 53 mill kroner i 2010, en økning 
på 5 mill kroner fra 2009. Vesterålen har en økning på om lag 10 mill kroner mens Lofoten 
har en reduksjon i forskjell på 5 mill kroner. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste 
resultat om lag 102 årsverk, omtrent som i 200. Lofoten har en reduksjon i forskjell på 10 
årsverk mens Vesterålen har en økning på 10. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Lofoten, jfr. Mosjøen 
2. Radiologi Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
3. Drift Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
4. Medisin Vesterålen, jfr. Lofoten og Mosjøen 
5. Kirurgi Vesterålen, jfr. Rana 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Vesterålen, jfr. Sandnessjøen 
7. Laboratorie Vesterålen, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Drift Vesterålen, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
9. Høy andel vikarer/overtid i Lofoten 
10. Høy kostnad pr. årsverk for vikarer/overtid Lofoten 
11. Høy kostnad pr. årsverk for vikarer/overtid Vesterålen 
 
Helgelandssykehuset HF 
Alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for Helse 
Nord. Selv om Rana og Sandnessjøen har økt sine relative kostnadsnivå, har 
Helgelandssykehuset HF et kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse Nord. Mosjøen 
har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå godt over snittet 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. Føde/gyn Mosjøen, jfr. Vesterålen 
2. Laboratorie Mosjøen, jfr. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen 
4. Medisin Rana, jfr. Mosjøen 
5. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jfr. Sandnessjøen 
6. Radiologi Rana, jfr. Sandnessjøen 
7. Drift Rana, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Medisin Sandnessjøen, jfr. Mosjøen 
9. Kirurgi Sandnessjøen, jfr. Rana 
10. Kostnader til medisinsk materiell i Rana 
11. Lav andel dagopphold og dagkirurgi samt DRG-indeks heldøgn i Sandnessjøen. 
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