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Styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Denne saken har som formål å gi en status for Helse Nord pr. 1. tertial 2011 på økonomi, 
bemanning, kvalitet og aktivitet som en oppfølging av oppdragsdokumentet og protokollen fra 
foretaksmøte i Helse Nord RHF. 
 
Generelt viser ventetider i stor grad en positiv trend i starten av 2011, med unntak av 
voksenpsykiatrien, der det er noe økning i ventetidene. For en del av kvalitetskriteriene er det 
også positiv utvikling, men adm. direktør mener at det er fortsatt behov for å følge noen av de 
tettere opp. Blant dette er andel epikriser sendt innen sju dager, som på landsbasis viser en 
økning, mens det i Helse Nord har ligget på samme nivå i lengre tid. 
 
Sammenlignet med Helse Nords eget økonomiske resultatkrav er regnskapet for april 2011 
2,8 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som ligger 15,7 
mill kroner bak budsjett. 
 
Helse Nord har fått kompensert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger for 
2011 gjennom revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai 2011. Dette behandles i 
Stortinget i juni 2011. Vi viser til styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 
2011 – nr. 3. Effekten av reguleringen kommer i først i juni 2011. 
 
Adm. direktør er bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF, som er det 
helseforetaket som har det største avviket i foretaksgruppen. Byggeprosjektet ved 
Nordlandssykehuset HF tilsier også at det der er en risiko for økte kostnader i forbindelse med 
driftstilpasninger under byggeperioden utover året. 
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik april 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år 
 
Helse Nord har 252 flere månedsverk i de fem første månedene av 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse 
Finnmark HF.  



Pr. april 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 70 dager for elektive 
pasienter som er behandlet i denne perioden.  
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fire første månedene i år enn i fjor. Det er en svak 
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske 
konsultasjoner.  
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten samtidig som 
ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i 
styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-
2010 behandlet i styremøte, den 20. oktober 2010.  
 
Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere 
nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene.  
 
Mange av kvalitetsindikatorene rapporteres et tertial på etterskudd siden tallene fra Nasjonalt 
pasientregister har denne forsinkelsen på grunn av kvalitetssikring. Andelen epikriser sendt 
innen sju dager viser i 3. tertial 2010 en andel på 61,4 %. Dette er omtrent samme nivå som 
tidligere år.  
 
Medbestemmelse  
Tertialrapport nr. 1-2011 drøftes med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 21. juni 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved 
møtestart.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp kvalitetskriteriene, spesielt epikrisetid, ventetid, 

fristbrudd og kreftbehandling. 
 

3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 
 

4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i aktuelle 
helseforetak. 

 
 
Bodø, den 16. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Tertialrapport nr. 1-2011 
 
Utrykte vedlegg: Drøftingsprotokoller og protokoller fra AMU-behandling i HF-ene 
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Oppsummering av utvikling 
I henhold til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) økonomiske resultatkrav ligger Helse 
Nord godt foran kravet. Sammenlignet med Helse Nords eget resultatkrav er regnskapet for 
april 2,8 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som ligger 
15,7 mill kroner bak budsjett. 
 
Helse Nord har fått kompensert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger for 
2011 samt økt pris- og lønnskompensasjonen for 2011 gjennom revidert nasjonalbudsjett, som 
ble lagt frem i mai 2011. Revidert nasjonalbudsjett behandles i Stortinget i juni 2011. I den 
forbindelse vises også til styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer  
budsjett 2011 – nr. 3. Effekten av reguleringen kommer først i juni. Her legges det opp til at 
det kun er RHF-budsjettet som skal justeres, siden helseforetakene har fått kompensert for 
økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger tidligere i år. 
 
Adm. direktør er bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF, som er det 
helseforetaket som har det største avviket i foretaksgruppen. Byggeprosjektet ved 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) tilsier også at det er en risiko for økte kostnader i forbindelse 
med driftstilpasninger under byggeperioden utover året. 
 
Helse Nord har 252 flere månedsverk i de fem første månedene av 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse 
Finnmark HF. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder spesielt 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Adm. direktør har spesielt fokus på oppfølging 
av bemanningssituasjonen i helseforetakene. Det er planlagt en økning i helseforetakene, men 
totalt sett er økningen større i bemanning enn hva budsjettøkningen kompensert for 
lønnsoppgjør er. Helse Finnmark HF har budsjettert med bemanningsreduksjon fra 2010 til 
2011. 
  
Pr. april 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 70 dager for pasienter 
som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS og styringsportalen viser en ventetid på 73,5 
dager for april 2011. Disse tallene ligger fortsatt over kravet i oppdragsdokumentet på 65 
dager ved utgangen av året, men 1. tertial 2011 viser en positiv trend. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fire første månedene i år enn i fjor. Det er en svak 
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske 
konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Dette er en sterkere vekst enn ønsket, og aktivitetsøkningen innen poliklinikk 
følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre 
behandlingsmetoder pasienten går gjennom. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten samtidig som 
ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i 
styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-
2010 som ble behandlet i styremøte, den 20. oktober 2010.  
 
Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere 
nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene. Tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmisbruk viser også en nedgang. Dette er delvis knyttet til feilregistreringer, 
men også knyttet til redusert kapasitet i januar og halve februar 2011 i Helse Finnmark HF. 
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Mange av kvalitetsindikatorene rapporteres et tertial på etterskudd, siden tallene fra Nasjonalt 
pasientregister har denne forsinkelsen på grunn av kvalitetssikring. 
 
Andelen epikriser sendt innen sju dager viser i 3. tertial 2010 61,4 %. Dette er omtrent samme 
nivå som tidligere år. Helse Nord har en stabil andel sendt innen sju dager, mens det på 
nasjonalt plan har vært en økning til 73,4 %. Dette gjør at Helse Nord taper terreng. Fokuset 
på epikrisetiden er sterkere nå enn det har vært tidligere, og det gjennomføres tiltak ved alle 
helseforetakene. Kravet for andelen epikriser sendt innen sju dager er i 2011 skjerpet fra 80 % 
til 100 % 
 
Andelen korridorpasienter er 2,3 % i tredje tertial 2010. Dette er høyere enn i samme tertial i 
2009. Det anses å være en risiko for å kunne oppleve økt andel korridorpasienter i forbindelse 
med byggeaktiviteten ved Nordlandssykehuset Bodø.  
 
Det jobbes aktivt med å øke kodekvaliteten innen psykisk helsevern og rus i regionen. Ved 
innføringen av nytt pasientjournalsystem vil praksisen bli lagt om slik at systemet i større grad 
skal støtte opp om pasientens behandling i henhold til LEAN-metodikk. Psykisk helsevern og 
rus vil være de første fagområdene som impliseres i dette. 
 
Ventetid på kreftbehandling har stort fokus i regionen og i media. Det jobbes på de fleste 
helseforetakene med å redusere unødvendig ventetid. Tall for 2010 viser at medianventetiden 
for kreftbehandlingen fortsatt er høy på enkelte områder, spesielt brystkreft ved UNN. Det 
jobbes med pasientforløpsprosjekter på dette ved UNN. Et prosjekt innen lungekreft har 
redusert ventetid til behandling betraktelig. 
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Aktivitet 

Somatikk   

 
Tabell: Somatisk aktivitet Helse Nord pr. april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Kilde: 
Analysesenteret Lovisenberg  
 
Den somatiske aktiviteten for april 2011 er økt med totalt 4,6 % sammenlignet med samme 
periode i fjor. Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Veksten er 
spesielt stor på UNN og NLSH.   
 
Dagopphold poliklinikk har en nedgang på alle helseforetak, hvor Helgelandssykehuset HF 
har den største nedgangen. Hovedårsaken er svingninger i antall dialysepasienter. 
  
Heldøgnsopphold har en liten økning fra samme periode i fjor. NLSH, Helse Finnmark HF og 
UNN viser en økning, mens Helgelandssykehuset HF har en liten reduksjon i 
heldøgnsopphold. Økningen ved NLSH gjelder hode- og bevegelsesklinikken samt medisinsk 
og kirurgisk ortopedisk klinikk.  
 
Polikliniske konsultasjoner har en økning på 6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen. Hovedårsaken til denne 
økningen skyldes at strålebehandlingen i år regnes med i det totale antall polikliniske 
konsultasjoner, og at helseforetakene har iverksatt tiltak for å redusere ventelister. 
 
Totalt sett vurderes det at veksten i polikliniske konsultasjoner er noe høy og det følges opp 
om økningen kommer innenfor de riktige områdene. Dersom den polikliniske aktiviteten øker 
for mye kan dette belaste andre funksjoner i foretaket som skaper flaskehalser. 
 
Det er allikevel positivt at aktiviteten øker for å redusere ventetiden. 

Psykisk helsevern  
Trenden med økning i aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter. Ventetiden 
innen området er også på vei nedover. Aktivitetsøkningen er bred og det er økning hos alle 
helseforetakene. 
 
Det henvises til styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av 
styresak 69-201, der det ytres bekymringer for ventetiden. Adm. direktør er fornøyd med at 
aktiviteten nå tar seg opp, og ventetiden går ned.  
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Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) for april 2011 
viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt 
positivt at den polikliniske aktiviteten øker med 7,2 % i forhold til samme tidspunkt i fjor.  
 
For Helse Finnmark HF viser aktivitetstallene PHBU at antall polikliniske konsultasjoner 
ligger over plantall og antall konsultasjoner for samme periode i 2010. 
 
Aktiviteten ved Helgelandssykehuset HF innen PHBU vært bra i første tertial 2011, med 21,4 
% økning sammenlignet med 2010, 10,6 % over plan. Også her er det avvik mot plantall ved 
Ytre Helgeland. Sandnessjøen ligger godt foran 2010-nivå, men 23 % bak plantall.  
 
Ved NLSH viser tallene innenfor PHBU at de går i positiv retning. Aktiviteten er høyere enn 
plan med unntak av refusjonsberettigede konsultasjoner. Poliklinisk aktivitet har økt både i 
Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten. Nedgangen i Lofoten skyldes ledighet i 
stillinger. 
 
Ved UNN er aktiviteten innen PHBU økt sammenlignet med i fjor. Antall utskrivelser har økt 
med 30 %, antall liggedøgn med 34 % og antall polikliniske konsultasjoner med 4 %. Selv om 
aktiviteten er høyere enn 2010, er den fortsatt en god del lavere enn tilfellet var for de fire 
første månedene i 2009.  
 
Ved UNN er antall utskrivelser fra psykisk helsevern for voksne økt med 13 % fra 2010, 
mens antall liggedøgn har økt med 1 %. Den polikliniske aktiviteten i psykisk helsevern for 
voksne, som inkluderer indirekte konsultasjoner, har gått ned med 9 % sammenlignet med 
2010. Noe av reduksjonen skyldes sannsynligvis etterregistreringer, men også vakante 
stillinger. Stillingene er nå under tilsetting og det forventes økt aktivitet når stillingene er 
besatt.  
 
Ved NLSH er aktivitet innenfor psykisk helsevern for voksne gått ned i forhold til i fjor. 
Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er under plan. Utviklingen i 
Vesterålen er særlig bekymringsfull, og det er iverksatt arbeid for å finne årsakene til denne 
negative utviklingen. Styret i Nordlandssykehuset HF vil i juni 2011 bli forelagt en 
handlingsplan for å få til økt aktivitet i voksenpsykiatrien.   
 
Ved Helgelandssykehuset HF er poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for voksne økt 
med 8,2 % sammenlignet med 2010. Aktiviteten er fremdeles 22,6 % lavere enn plantallene. 
Aktiviteten for heldøgnsopphold følger nivået for 2010, men har økning i antall liggedøgn ut 
over den generelle aktivitetsveksten. Det er imidlertid små tall.  
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Dagbehandling har hatt en ønsket og planlagt vekst, men ytre Helgeland har et avvik på ca 40 
% i forhold til plantallene. Veksten i poliklinikk er god, men samtlige enheter er bak 
plantallene. Også her er utfordringen størst hos VOP Sandnessjøen og Brønnøysund, 
henholdsvis minus 915 og minus 659 tiltak. Avvik fra plantall skyldes vakante stillinger i 
forhold til det som var forutsatt, men også manglende oppnåelse av produktivitetsmål.  
 
Ved Helse Finnmark HF er antall liggedøgn innen psykisk helsevern for voksne pr april 2011 
over plantall og under tall for samme periode i 2010. Antall plasser ved døgnenhetene er 
redusert med 15 i 2010 til 45 plasser. Antall polikliniske konsultasjoner ligger over plantall 
for 2011, men noe under faktisk aktivitet i 2010. Årsaken er at det ikke har vært registreringer 
ved psykoseteamet ved døgnenheten Tana. Psykoseteamet er under reetablering som Akutt 
ambulant team ved VOP Tana og er i en oppstartingsfase. 
 
Adm. direktør er noe bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk 
helsevern for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot uviklingen i ventetider. 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere 
UNN har en økning i antall liggedøgn, mens Helse Finnmark HF har en nedgang på grunn av 
redusert kapasitet i januar og halve februar 2011.  
 
Aktiviteten viser en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner med 22,1 % fra samme 
periode i 2010. Dette er ved UNN. Det er feil i rapportering i LARiNord. Omfanget av 
feilregistreringen er ikke helt klarlagt, men det vurderes som at det ikke er en reell nedgang i 
behandlingen.  
 
Data for aktivitet på rusbehandling kommer fra systemet Rusdata. Dette er ikke velegnet som 
styringssystem. Det vil bli byttet ut i tiden fremover og senest ved innføring av nytt 
elektronisk pasientjournalsystem i løpet av de neste par årene. 
 

 
Tabell: Aktivitet TSB jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 
 
Samlet i Helse Nord er antallet utskrevne pasienter fra døgnbehandling for april 2011 økt med 
64,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at flere pasienter får tilbud om 
døgnbehandling.  En ny døgnavdeling med åtte døgnplasser ble åpnet i Mo i Rana ved 
Helgelandssykehuset HF i mai i år, som vil kunne levere tall til Tertialrapport nr. 2-2011.   
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Kvalitet  
Fra 2011 skal ventetid og fristbrudd rapporteres månedlig til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD). Disse indikatorene har fått stadig større oppmerksomhet, siden oppdragsdokumentet 
for de regionale helseforetakene for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 
dager og at fristbrudd ikke skal forekomme. 
 
Helse Nord har ambisjoner om å bruke SAS-portalen til å overvåke og følge opp disse 
kvalitetsindikatorene. Det er pr. dags dato flere rapporter i styringsportalen som omhandler 
ventetid og fristbrudd, og dette området er i stadig utvikling. Disse kvalitetsdataene hentes fra 
de kliniske systemene i Helse Nord. Siden de offisielle tallene gjennomgår en vasking hos 
NPR, og ventelistetallene hentes ut før all registrering er gjennomført, vil det forekomme 
noen små forskjeller i disse dataene i forhold til data fra våre egne systemer. Det skal dog ikke 
være vesensforskjell, og trender og utvikling skal være de samme. 
 
Kliniske systemer har tradisjonelt sett ikke vært brukt mye til styring. Dette innebærer at det 
må ryddes i kvaliteten på disse dataene. Økt fokus på kvalitetsdata krever en større 
oppmerksomhet på alle leddene i systemene fra registrering til sluttrapporter og tolking. 
 
I foretaksgruppen foregår det både kortsiktig og langsiktig arbeid for å rydde opp i systemene 
for å kunne gi korrekte og omforente styringsdata. 
 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid Helse Nord i 2011 fordelt på område 
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Ventetider, pasientforløp og fristbrudd 
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen somatikk 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid somatikk for Helse Nord. 
 
Generelt gjøres det et meget godt arbeid i helseforetakene for å redusere ventetidene og unngå 
fristbrudd.   
 
I Helse Finnmark HF er gjennomsnittlig ventetid innenfor somatikk på 91 dager.  
 
Ventetiden for avviklede pasienter ved UNN er 85 dager i gjennomsnitt. Dette er en nedgang 
på 12 døgn i forhold til samme tidspunkt i 2010, men likevel fortsatt et høyt nivå. Et fåtall 
pasienter trekker opp gjennomsnittet, median ventetid er stabil på mellom 55 og 65 dager hele 
det siste året. UNN har lengst ventetid på hånd- og plastikkirurgi.     
 
Ved Nordlandssykehuset HF er det gjort et omfattende arbeid 1. tertial 2011 med rydding i 
ventelistene og tiltak for klinikker med særlige utfordringer på ventetider. 
 
Helgelandssykehuset HF gjør et omfattende arbeid i hele helseforetaket for å redusere 
ventetidene. Blant dette er sterkt ledelsesmessig fokus, rydding i ventelistene, forbedring av 
rutiner, kartlegging av fagområder med særlige utfordringer m. m. 
 
Ventetiden for rettighetspasienter er redusert fra 65 dager i 2010 til 59 dager 1.tertial 2011.   

Fristbrudd 
Andelen fristbrudd er redusert i perioden. Det er heftet noe usikkerhet rundt tall for tidligere 
år, men i løpet av 1. tertial 2011 er dette redusert til 15,7 % i april. Helse Nords styringsportal 
viser en ytterligere nedgang. 
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Oppryddingen i ventelistene ved sykehusene gjør også at kvaliteten på disse tallene blitt 
bedre. 
 
Helse Vest RHF har innført et e-læringsprogram på prioriteringsveilederne for å skape en mer 
ensartet praksis på rettighetstildeling. Dette vil bli fulgt opp i Helse Nord. 
 
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter BUP 1. tertial 08 – 11 
  
Under er tall for 1. tertial 2011: 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien januar - april 
2011 og hittil i år i 2011. Kilde NPR 
 
For nærmere redegjørelse om ventetider for PHBU vises det til styresak 73-2011 Ventetider i 
barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak – oppfølging av styresak 111-2010. 
 
Samlet for Helse Nord er situasjonen forbedret fra 1. tertial 2010, men det er ikke en 
tilstrekkelig endring. Gjennomsnittlig ventetid i Helse Nord i PHBU er redusert fra 89 dager 
1. tertial 2010 til 68 dager 1. tertial 2011. Spesielt positivt er det med nedgangen i ventetiden 
for de med rett til nødvendig helsehjelp som er redusert fra 96 dager 1. tertial 2010 til 69 
dager 1. tertial 2011.  Helseforetakene arbeider med å iverksette ulike tiltak for å redusere 
ventetiden og bedre datakvalitet. Det generelle fokuset på å redusere ventelistene ser ut til å 
ha gitt resultater, men målet er en ytterligere bedring (< 65 dager).  
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien   

 
Figur: Ventetid avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet pasienter innen voksenpsykiatrien  januar - april 2011 og 
hittil i år i 2011. Kilde: NPR 
 
Samlet for Helse Nord er den gjennomsnittlige ventetiden ordinært avviklet innen psykisk 
helsevern for voksne for april 2011 på samme nivå som 1. tertial 2010, men har fra 1. tertial 
2009 hatt en nedgang fra 62 dager til 57 dager 1. tertial 2011. Tabellen over viser at 
ventetiden varierer fra måned til måned. Det kan skyldes vakante stillinger, sykefravær og 
utdanningspermisjoner.  
 
Ser vi dette i sammenheng med aktiviteten, vises det at ventetiden er høyere enn den tidligere 
har vært, samtidig som aktiviteten har gått ned. 
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelmisbrukere (TSB)  

 
Figur: Ventetid for pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
 
Under er ventelistetall for 1. tertial 2011 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelbrukere januar - april 2011 og hittil i år i 2011. Kilde:NPR 
 
Den samlede ventetiden innen TSB i Helse Nord viser en fin utvikling fra i overkant av 140 
dager i 2009 til 80 dager i april 2011.     
 
Økning i behandlingskapasiteten som følge av ombygging og omstilling innen TSB og 
pågående anskaffelse av flere private TSB-behandlingsplasser for inntil 20 mill kroner vil 
bidra til en ytterligere kapasitetsøkning.  
 
I tillegg har omfattende omstilling ved UNN, ombygging ved Nordlandsklinikken samt 
nybygg i Mo i Rana resultert i at det i dag er 26 avrusningsplasser i Helse Nord. Tallet vil til 
høsten øke til 34, når ny enhet i NLSH er ferdigstilt. Det forventes at økningen i 
behandlingskapasiteten skal gi flere behandlingstilbud og en betydelig reduksjon i ventetider.   
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Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker    
Mål: 100 %.  
Prosentandelen ventetider som er oppdatert er forbedret i 2011. NLSH rapporterer en 
forbedring fra 58 % i januar 2011 til 94 % i februar og 95 % i mars.  
 
Pr. utgangen av mars 2011 var gjennomsnittet for Helse Nord 87 %.  
 
Fritt sykehusvalg har informert om at de fra april 2011 vil fjerne ventetider som ikke er 
oppdatert fra nettsiden. Vedkommende avdeling må kontakte informasjonstelefonen for å få 
den aktivert igjen.    
 
Andel pasienter innen BUP som er vurdert innen 10 dager 
Mål: 100 %.  

 
Figur: Andel under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10 
virkedager 2008 - 2010 
 

 
Tabell: Andel under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10 
virkedager 3. tertial 2010 sammenlignet med 3. tertial 2008 og 2009. 
 
Tabellen viser samlet for Helse Nord andelen som er under 23 år med psykiske eller 
rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10 virkedager. Denne viser en 
reduksjon fra 3. tertial 2009 fra 92,6 til 89,2 i 3. tertial 2010. Måltallet er 100 %.  
 
Helse Finnmark HF har her den største utfordringen. Rapporteringen fra NPR ligger ett tertial 
i etterkant. I første tertial 2011 er ventetiden for BUP i Helse Finnmark HF gått ned. Dette 
antas å få en positiv effekt for denne variabelen. 
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Andel rettighetspasienter som gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk 
helsevern og TSB for personer under 23 år. 
Mål: 100 %.  

 
Figur: Andelen barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som er tatt til helsehjelp innen 
65 virkedager 
 

 
 
De vises til styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av 
tiltak – oppfølging av styresak 111-2010, hvor tiltak som er iverksatt og tiltak skal iverksettes 
for å redusere ventetiden, er tatt opp.  



Side 15 av 39 

Kvalitet og pasientsikkerhet 
Andel epikriser sendt ut innen en uke 
Mål: 100 %. 

 
Tabell: Andel epikrise sendt innen 7 dager etter utskrivning fra somatisk institusjon. 1.tertial 2009 – 3. Tertial 
2010. Kilde: NPR   
 
Helse Nord ligger pr. 3.tertial 2010 ca 12 % under landsgjennomsnittet på epikrisetid, og 
betydelig under kravet om 100 % innen en uke. Mens landet for øvrig har hatt en jevn økning 
de siste to årene, har ikke Helse Nord hatt en merkbar endring. 
 
NLSH har nylig vedtatt å innføre epikrise ved utskriving (EVU) ved alle klinikker. Også i de 
andre helseforetakene er det fokus på tiltak, men fortsatt er det grunn til bekymring over 
status på denne indikatoren, og om Helse Nord når målet om 100 % i løpet av 2011.    
 
Nordlandssykehuset HF har bestilt og produksjonssatt en overvåkningsrapport som viser 
restanser i arbeidsflyt for epikriser, altså en rapport for å identifisere flaskehalser. 
 
Helgelandssykehuset HF jobber med å koordinere oppfølgingen av epikrisetid bedre. 
 
UNN skal gjennomføre et prosjekt, hvor de ser på hele flyten ved epikriser, og starter et 
pilotprosjekt til høsten. 
 
Helse Finnmark HF har en positiv utvikling ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. 
 
Andel korridorpasienter 
Mål: 0. 

 
Tabell: Andel korridorpasienter. 1.tertial 2009 – 3. Tertial 2010. Kilde NPR 
 
Det generelle inntrykket er at Helse Nord fortsatt ikke har tiltak som sikrer at situasjonen vil 
endres i 2011. Det er fortsatt NLSH og UNN som har flest korridorpasienter. Ved UNN er det 
syv poster som står for 70 % av korridordøgnene. Ingen spesielle tiltak er iverksatt, i påvente 
av bygging av ny A-fløy.  
 
Ved NLSH er det Medisinsk Klinikk som har de største problemene. Forholdene er belastende 
både for pasienter og personell. Tiltak er under vurdering. Under byggeprosessen av sykehus i 
Bodø vil risikoen for å kunne få korridorpasienter øke. 
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Psykisk helsevern 
Andel tvangsinnleggelser, ratejustert for befolkning i opptaksområdet 
Mål: Ned. 
Andelen innleggelser ved NLSH i 1. tertial 2011, der det ble brukt tvang er 10,6 %, mens det 
ved UNN er 21,7 %. Nordlandssykehuset HF har en liten nedgang fra forrige tertial, mens 
UNN ligger på omtrent samme nivå. Dette utgjør 64,8 tvangsinnleggelser pr. 100 000 
innbyggere. Dette er en liten økning fra samme periode i 2010.  
 
Helse Nord RHF opprettet i november 2010 en arbeidsgruppe, som fikk i oppgave å utarbeide 
en regional plan for Redusert og riktig bruk av tvang. Arbeidsgruppen leverer plan for 
Redusert og riktig bruk av tvang – Tiltaksplan 2012- 2015 til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. juni 2011. Helse Nord RHF har initiert og fått utarbeidet en 
rapport om Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 – 2010 – kartlegging av 
døgnopphold og registreringspraksis. Kartleggingen ligger til grunn for arbeidet med planen 
for redusert og riktig bruk av tvang i Helse Nord.  
 
Når planen har vært på omfattende høringsrunde, behandlet i bl.a. Regionalt brukerutvalg, i 
styret i Helse Nord RHF, vil arbeidet med å implementere tiltakene i helseforetakene og RHF-
et, til beste for befolkningen og fagmiljøene i Nord-Norge fortsette.   
 
Helse Nord RHF vil følge med tallene for tvang.  
 
Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge 
Mål: 100 %. 
Dette er en ny variabel i rapporteringen. Her har vi bare data for 2010. Andelen pasienter hvor 
det er registrert hovedtilstand er 61,8 % for Helse Nord mot 64 % for hele landet. Helse Nord 
ligger omtrent på samme nivå som de andre regionale helseforetakene, men lavere enn 
landsgjennomsnittet samt Helse Vest og Helse Sør-Øst. 
 
Datakvalitet innen psykisk helsevern har fått større oppmerksomhet den siste tiden enn det har 
hatt tidligere. De kliniske systemene for Barne- og ungdomspsykiatrien og TSB har vært lite 
egnet for styring og oppfølging. I innføring av nytt pasientjournalsystem vil disse to 
fagområder stå først i køen på implementering, der systemet skal støtte opp om gode 
prosesser i behandlingen. 
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Datakvalitet lovgrunnlag psykisk helsevern voksne 
Mål: 100 % 
Dette er en ny variabel i rapporteringen, så her har vi bare data for 2010. Andelen registrert er 
89,3 % for Helse Nord mot 71,8 % for hele landet. Helse Nord ligger på høyde med de beste i 
landet. Spesielt gjelder dette Helgelandssykehuset HF som har hele 96,6 %. 
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Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern voksne 
Mål: 100 %. 
Her har vi bare data for 2010. Andelen registrert er 69,5 % for Helse Nord mot 73,4 % for 
hele landet. Helse Nord ligger her lavest i blant regionene. 
 

 

Kreftbehandling 
Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft 
Mål: Ned. 

 
Tabell: Tid fra henvisning til første behandling for tykktarmkreft 2010. Kilde NPR 
 
Dette er en ny variabel. Vi har ikke tall for mer enn 2010 og kan derfor ikke presentere en 
tidsserie. 
 
Medianventetiden for Helse Nord ligger tre dager over median for hele landet. 
 
Nordlandssykehuset HF jobber med å optimalisere henvisningsrutinene for å kunne redusere 
unødvendig ventetid. Her settes det nå en grense oppad på tre uker fra mottatt henvisning til 
behandling er iverksatt. Det utredes planer om et fasttrack-opplegg med et tidsrom til iverksatt 
behandling på 2-3 uker. 
 
Helgelandssykehuset HF har som mål å komme ned på 22 dager og ønsker å komme ned mot 
to uker på sikt. 
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Tid fra henvisning til første behandling lungekreft 
Mål: Ned. 

 
Tabell: Tid fra henvisning til første behandling for lungekreft 2010. Kilde NPR 
 
Dette er en ny variabel, og vi har ikke tall for mer enn 2010. 
 
Det er i 2010 gjennomført pasientforløpsprosjekt på diagnostisering av lungekreft ved UNN. 
Tiden til første behandling er i halvert i prosjektet. Arbeidet med forbedring av pasientforløp 
fortsetter. 
 
Tid fra henvisning til første behandling brystkreft 
Mål: Ned. 

 
Tabell: Tid fra henvisning til første behandling for brystkreft.2010. Kilde NPR 
 
Dette er en ny variabel, og vi har ikke tall for mer enn 2010. Her foregår behandlingen kun 
ved Nordlandssykehuset HF og UNN. 
 
Tallet er ganske lavt, spesielt for Nordlandssykehuset HF, og potensialet for ytterligere 
reduksjon anses på kort sikt til å være begrenset. Det ligger også en sårbarhet i at hvis én 
nøkkelperson slutter eller faller ut pga. sykdom, vil tiden kunne bli midlertidig lengre.  
 
Dette er variabler som har stor oppmerksomhet, både innad i foretaksgruppen og i media. 
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Personal 

Bemanning  

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan – mai 2010 og jan -mai 2011, samt endring fra 2010 til 2011 
  
Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til mai 2011. Deler av utlønning i mai 2011 
har påvirkning på aprilresultatet, og disse dataene er tatt med. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark HF, 
sammenlignet med samme periode i 2010. Veksten er en fortsettelse av trenden fra slutten av 
2010. Dette gjelder spesielt UNN. Helse Nord RHF har spesielt fokus på oppfølging av 
bemanningssituasjonen i helseforetakene.  
 
Det er planlagt en økning i helseforetakene, men totalt sett er økningen i bemanning større 
enn hva budsjettøkningen kompensert for lønnsoppgjør er. Helse Finnmark HF har budsjettert 
med en reduksjon i bemanningen fra 2010 til 2011. 
 
Det vises til detaljert oversikt over bemanningsøkning i styresak 48-2011 Økonomirapport nr. 
3-2011 som viser bemanningsøkningen i første tertial 2011 sammenlignet med første tertial 
2010. Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr 
at det er ansatte som går på fastlønn og ikke bare på overtid og timelønn. 
 
Bemanningsøkningen i første tertial er på 2,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Ser 
vi dette mot økningen i lønnskostnader eksklusive innleie og pensjon på 7,5 % og en 
forutsetning om 3,5 % lønnsøkning, ser vi en reallønnsvekst på i overkant av 1,5 %. I denne 
beregningen er det noe usikkerhet på grunn av litt forskjellige perioder på lønnskostnader og 
lønnsutbetalinger, men i endring av fordeling på stillinger ser vi en økning på antall leger, 
sykepleiere og administrativt personell, mens de lavere lønte hjelpe- og barnepleierne har en 
reduksjon. 
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UNN har planlagt en økning på 100 månedsverk som følge av nye funksjoner og ved at de 
besetter vakante stillinger spesielt innen psykiatri. Av disse 100 månedsverkene er rundt 70 
besatt. Dette ses i sammenheng med omdisponering av midler internt i helseforetaket. UNN 
har størst økning på klinisk personell. 
 
Helse Finnmark HF er det eneste foretaket som totalt sett ikke har økt bemanningen de første 
fire månedene sammenlignet med samme periode i 2010. I utlønningen i mars, april og mai 
2011 har derimot også Helse Finnmark HF litt økning i bemanningen.  
 
Helgelandssykehuset HF har en økning innen somatikk, blant annet knyttet til en 
sykepleierpool. Det er også noe økning på pasientreiser. I tillegg bemanner 
Helgelandssykehuset HF opp i forbindelse med rusenheten på Mo i Rana. Denne 
oppbemanningen er satt i gang, men ikke fullt implementert 1. tertial. 
 
Nordlandssykehuset HF påpeker at som et resultat av lønnsforhandlingene på slutten av 2010 
ble turnusene endret for sykepleiere. Nytt uketimetall for denne gruppen har medført et økt 
behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se 
månedsverkutviklingen i sammenheng med innleie fra firma. Årsakene til økt innleie er blant 
annet det store trykket på medisinsk og kirurgisk/ortopedisk klinikk som har hatt stor økning 
antall korridorpasienter i vinter. 
 

 
Figur: Antall månedsverk 2009 til mai 2011 
 
Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid   
For oppfølging av reduksjon av ufrivillig deltid viser vi til styresak 60-2011/5 Reduksjon av 
deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet og styresak 76-2011/4 Reduksjon av deltid i 
foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-2011-5. 
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Sykefravær   

 

 
Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar-mars 2011 viser en økning sammenlignet 
med samme periode i fjor. Det er særlig fravær mellom 17 dager og 56 dager som har hatt en 
størst økning. En forklaring kan være at influensasesongen rammer hardere i 2011 enn 2010. 
  
I mars 2011 er sykefraværet 1,0 % høyere enn for mars 2010. Her er det meste av fraværet 
kommet på fravær over 56 dager. 
 
Det arbeides langsiktig og godt med sykefraværet i helseforetakene. Det er viktig å se 
resultater over tid, samtidig som man følger opp når fraværet øker. Helseforetakene tar hele 
tiden en gjennomgang av sitt sykefraværsarbeid. Som følge av økning så langt i år, vil 
arbeidet evalueres. 
 
Et fellestrekk er at man som følge av svineinfluensaen i 2009-2010 gjennomførte omfattende 
vaksinering samt hadde et meget sterkt fokus på hygiene. I etterkant av epidemien var det 
også viktig for alle å være friske og i arbeid. Etter som tiden går, vil rutiner og holdninger hos 
den enkelte gradvis senkes noe. Det er heller ikke gjennomført omfattende vaksineringer i 
samme skala ved årets sesonginfluensa. 
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Risikostyring   
I protokollen fra foretaksmøtet er Helse Nord RHF pålagt å rapportere om styrets arbeid med 
helhetlig risikostyring og internkontroll. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, vurdere og 
håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. Risikostyring tydeliggjør 
sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse Nord styrer etter og risikoer som 
kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
Risikostyring er en aktivitet som understøtter Helse Nords verdier, spesielt ved at den skal 
øke kvaliteten i styringen mot viktige mål, samt skape trygghet for at risikoen innen disse 
områdene er akseptabel. 
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-2009 
Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør satt overordnede mål for 
risikostyring for 2011, jf styresak 141-2010/3 Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – 
overordnede mål. Disse målene ble satt ut fra de utfordringene som ble vurdert til å kreve 
størst oppmerksomhet i 2011. Målene skal danne grunnlaget for helseforetakenes 
risikostyring i 2011 og understøtter føringer i oppdragsdokumentet som sendes 
helseforetakene i starten av 2011.  
 
Målene som sendes ut i foretaksgruppen inneholder tre hovedmål med to til fire 
underliggende delmål/kritiske suksessfaktorer (KSF).  
 
Hovedmål 1 
• Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge  
 
Delmål/KSF hovedmål 1: 
• Fristbrudd skal ikke forekomme.  
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 70 dager. 
• Ingen må vente i over ett år på behandling. 
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte pasientgrupper. 
 
Ventetid og fristbrudd har en sentral plass i spesialisthelsetjenesten i 2011, og kravene i 
statsbudsjettet for 2011 er innskjerpet i forhold til tidligere.  
 
Hovedmål 2 
• Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om 

internkontroll i sosial- og helsetjenester 
 
Delmål/KSF hovedmål 2: 
• Dokumentasjonen av rutiner og prosedyrer skal være innholdsmessig sikret og oppdatert. 
• Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere. 
 
Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for bruk er 
viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. Det er derfor vurdert 
å ha en sentral rolle i 2011. 
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Hovedmål 3 
• Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett.  
 
Delmål/KSF hovedmål 3: 
• Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat.  
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte områder. 
 
Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk utstyr og 
sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig av å ha et 
driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene, 
vil investeringer måtte utsettes. 

Status i implementeringsarbeidet  
Helse Nord har i inngangen av 2011 fortsatt arbeidet med implementeringen av helhetlig 
risikostyring. Kursopplegget for helhetlig risikostyring har nå vært pilotert, og det har vært 
gjennomført todagers kurs for risikokoordinatorer og andre som driver med målformulering, 
styring og oppfølging i Helse Nord regionen. Kursene for lederne vil bli gjennomført i løpet 
av 2. tertial 2011. Det er laget en kurspakke som er lagt ut på internettsidene til Helse Nord 
RHF og helseforetakene i regionen.  
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF 
HF-et har tidligere rapportert at helhetlig risikostyring skal implementeres som en naturlig del 
av virksomhetsstyringen for 2011 og skal forankres i dialogavtalen mellom adm. direktør og 
den enkelte leder i direktørens ledergruppe. Risikostyring skal implementeres som en del av 
oppfølging av dialogavtalene med klinikkene. 
 
Pr. 1. tertial 2011har UNN gjennomført separate risikovurderinger av ulike systemer som 
tiltakspakker for økonomisk styring, informasjonssikkerheten, tekniske systemer og på 
virkningen av kvalitetssystemet. Det arbeides med implementeringsplaner for å innføre 
risikostyring på flere nivåer. 
  
Nordlandssykehuset HF 
HF-et har nå under implementering anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. 
Ledelsesprosessene skal være etablert som gjennomgående rutiner fra direktør og ned på 
laveste nivå i organisasjonen i forkant av den varslede revisjonen annet halvår 2011. 
 
Ledelsesprosessene som nå er under etablering skal sikre at overordnede mål og planer legger 
føringer for de underordnede områdene, og at en samlet ledelse fører kontroll med 
virksomheten i tråd med krav til internkontroll. Under ledelsens gjennomgang av 
internkontrollen skaffes overblikk over risikobildet, det tas beslutninger om forbedringer og 
handlingsplaner utarbeides. Direktøren har gjennomført sin gjennomgang med hver enkelt 
klinikk i mai. De månedlige oppfølgingsmøtene med klinikkene startet også opp i mai. 
 
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til å sikre god kvalitet og til kontinuerlig  
kvalitetsforbedring, samt at arbeidet gjennomføres i samsvar med gjeldende regler og  
rutiner. En åpen rapporterings- og meldekultur vektlegges, slik at feil kan forebygges og 
videre bidra til at Nordlandssykehuset HF utvikles som en lærende organisasjon. I forhold til 
risikostyring innebærer dette åpen og ærlig kommunikasjon og en god meldekultur i det 
daglige arbeidet, inkludert involvering av brukere og tillitsvalgte.  
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En slik forming av holdninger og kultur tar tid og forutsetter at en samlet ledelse tar grep om 
lederskapet for å gå i ønsket retning. Dette arbeidet er i gang. 
 
Interne revisjoner og inspeksjoner skal bidra til at helseforetaket når sine mål og forbedrer den 
løpende drift. Dette skal skje ved å evaluere og foreslå forbedringer i systemer og prosesser 
for styring og kontroll, herunder risikostyring. Ledelsen skal påse at risikokartlegginger en del 
av grunnlaget for de årlige revisjonsplanene. For tiden foregår utdanning av internrevisorer 
for klinikker som ikke har dette på plass ennå.  
 
 I Nordlandssykehuset HF blir risikostyring benyttet som metodikk i arbeidet med 
avvikshåndtering, endringskontroll, målstyring og risikokartlegging.  
  
Styret i Nordlandssykehuset HF har vedtatt at DocMap skal tas i bruk fullt ut som 
kvalitetssystem i NLSH, og at mål for arbeidet med kvalitetssystemet i DocMap skal være et 
kvalitetssystem som skal fungere etter intensjonen og være et styringssystem som sikrer 
kvalitet i pasientbehandlingen og ved neste eksterne revisjon i 2011, skal det ikke avdekkes 
vesentlige mangler. 
 
Helgelandssykehuset HF 
HF-et har av kapasitetsgrunner utsatt ledelsens gjennomgang og oppfølging av årshjulet for 
risikostyring i Helse Nord. Ledelsens gjennomgang er i skrivende stund påbegynt, men ikke 
fullført. 
 
Helse Finnmark HF 
Foretaksledelsen i Helse Finnmark HF har gjennomgått målene Helse Nord RHF definerte for 
2011. Helseforetaket utarbeidet en oversikt, der resultatet og innspill ble innarbeidet for 
videre behandling i ledergruppen. Ledergruppen har i forbindelse med tertialrapportering tatt 
en ny gjennomgang av de overordnede målene. 
 
HF-et er godt fornøyd med utviklingen i første tertial knyttet til hovedmålene på ventetider og 
arbeid med internkontroll. Når det gjelder budsjettbalanse, viser utviklingen i tertialet at 
resultatet er dårligere enn budsjettert. Helseforetaket jobber med de kritiske suksessfaktorene 
og tilhørende risikofaktorer, og har etablert avbøtende tiltak, der risikoen vurderes som 
middels høy eller høy i forhold til sannsynlighet eller konsekvens på avvik fra hovedmålene 
satt av Helse Nord RHF. Gjennomgang av arbeidet med avbøtende tiltak viser at man har 
kommet i gang med de fleste tiltakene og forventer effekt av disse i løpet av året. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
HF-et har ikke gjennomført risikovurderingene pr. 1. tertial 2011. Det er planlagt gjennomført 
en gjennomgang av hovedmål 2 og 3 i løpet av juni 2011. Hovedmål 1 er ikke relevant for 
Sykehusapoteket Nord. 
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Oppfølging av risikovurderinger  
Universitetssykehuset Nord Norge HF 
UNN har igangsatt vurderinger av andre avviksmeldesystemer eller innføring av endring av 
DocMap på bakgrunn av risikovurdering av systemets funksjonalitet. 
 
UNN har identifisert 172 tenkelige trusler eller hendelser som omhandler bruk av 
journalsystemer og personvernsikkerheten. Det er levert handlingsplaner for å sikre 
personvernet til klinikksjefene. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Hovedmål 1: Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge. 
Nordlandssykehuset HF har totalt sett en positiv utvikling, når det gjelder gjennomsnittlig 
ventetid. Alle klinikkene har en gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert 
helsehjelp som ligger godt innenfor måltall.   
 
Med bakgrunn i den relativt gode utviklingen siste måned vurderer foretaksdirektøren at det 
er sannsynlig at Nordlandssyklehuset HF kan nå måltallet for gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten ned mot 65 dager ved utgangen av året for de aller fleste fagområder.  
Alle klinikker skal jevnlig overvåke og rydde i sine ventelister.   
     
Fra mai 2011 gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter med hver klinikk. Utviklingen i 
ventetid og fristbrudd har fokus i disse møtene, og data hentet fra Helse Nords styringsportal 
blir benyttet. Regelmessig fokus på indikatoren antas å ha en positiv effekt. 
 
Hovedmål 2: Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i 
forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 
Styret ga også sin tilslutning til arbeidet med å gi kvalitetssystemet i DocMap en struktur og 
et innhold som er i overensstemmelse med anerkjente rammeverk. 
 
Kvalitetssystemet er nå blitt strukturert i tråd med anerkjente rammeverk og de anbefalinger 
som ble gitt av Deloitte i revisjonsrapporten i 2010.   
 
Gjennom behandlingssystemet for avviks- og forbedringsmeldinger skal ansatte bidra i et 
aktivt og strukturert forbedringsarbeid. Ny versjon av DocMap er bestilt, og implementering 
er planlagt i andre halvår av 2011. Hele organisasjonen er involvert i arbeidet med å beskrive 
dagens arbeidsprosesser. Arbeidet med å oppgradere innholdet i kvalitetssystemet er blitt gitt 
høy prioritet.   
 
Direktøren har oppnevnt et partssammensatt utvalg som for tiden arbeider med en ny rutine 
for varsling av kritikkverdige forhold. Utarbeidelsen av de fleste sentrale foretaksrutiner er nå 
ferdigstilt eller i sluttfasen. Rutinene for endringskontroll og risikostyring vil foreligge i 
endelig i starten av juni.  
 
Arbeidet med å beskrive arkivsystemet og definere alle krav til dokumentasjon i 
helseforetakets prosesser er påbegynt. Utarbeidelsen av helseforetakets kvalitetspolitikk og 
mål for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er også godt i gang. Direktøren vurderer 
situasjonen slik at helseforetaket vil ha alle disse prosessene på plass i løpet av året. 
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Hovedmål 3: Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett. 
Stort fokus på kvalitet og ressursbruk er viktige bidrag for å kunne levere et årsresultat i 
henhold til kravet. Resultatet hittil i år viser et lite budsjettavvik. I prognosene for 2011 legges 
til grunn at driften i løpet av året skal tilpasses i henhold til kravet, men det er noen 
risikoområder knyttet til oppfylling av denne målsetningen: Byggeprosjektet, lønnsoppgjøret 
og andre forhold som spiller inn. Nordlandssykehuset HF opplever i dag stort trykk i 
etterspørselen, og dette har gitt seg utslag i korridorpasienter og økt innleie. Eksisterende 
tilbud til kreftpasienter har ikke tilfredsstillende kapasitet og organisering, og tilpasning av 
dette tilbudet kan kreve ressurser ut over budsjett.    
 
Helgelandssykehuset HF 
Status i oppfølgingsarbeidet av risikovurderinger fra Helgelandssykehuset HF var ikke 
gjennomført, når rapporteringsfristen forelå. Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 10. juni 
2011.  
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Helse Finnmark HF 

 
 
Sykehusapoteket Nord HF 
HF-et har ikke gjennomført risikovurderingene pr. 1. tertial 2011. Det er planlagt gjennomført 
en gjennomgang av hovedmål 2 og 3 i løpet av juni 2011. 
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Økonomi 

Resultat  

 
Tabell: Resultat i april 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 
 
Regnskapet for april 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 4,8 mill kroner, men et 
negativt budsjettavvik på 2,8 mill kroner.  
 
I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 2011, tilsvarende økte 
pensjonskostnader, til 120 mill kroner. Regnskapsresultatet i april 2011, justert for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene, er på 15,6 mill kroner og hittil i år på 63,7 
mill kroner. Hittil i år er det et imidlertid et negativt budsjettavvik på 15,7 mill kroner.  
 
I tilknyting til revidert nasjonalbudsjett foreslås det at Helse Nord skal få økt basisrammen 
med 203,4 mill kroner hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene. Forslag til budsjettreguleringer ligger i styresak 79-2011 Justering av 
økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 3. 
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Driftsinntekter   
Helse Nord har samlet inntekter på 26,9 mill kroner over budsjett pr. april 2011. 
 
ISF-inntekter er samlet 49,9 mill kroner over budsjettet. Aktiviteten er høyere enn lagt til 
grunn i budsjettene ved NLSH og UNN, noe som medfører også kostnader over budsjett.  
 
Også polikliniske inntekter er høyere enn budsjettert (9 mill kroner, 10 %). Dette gjelder 
lab/røntgen og fysioterapi, mens polikliniske inntekter innen psykisk helse og TSB er lavere 
enn budsjettert.  
 
Øremerkede inntekter er 17,3 mill kroner (23 %) lavere enn budsjettert. Dette vil isolert sett 
motsvares av lavere kostnader enn budsjettert.   

Driftskostnader   
Driftskostnadene er 49,1 mill kroner over budsjett pr. april 2011. I tillegg er øremerkede 
inntekter lavere enn budsjettert, noe som innebærer at avviket på kostnadssiden reelt sett er 
større. Det er et betydelig merforbruk innen varekostnader (33 mill kroner, 8 %). Dette har 
sammenheng med aktivitetsnivået, men alle helseforetakene har avvik, også de med ISF-
inntekter som budsjettert. Lønn og innleie er samlet marginalt over budsjett (4 mill kroner, 0,2 
%).  

Finansposter   
Netto finansresultat er pr. april 2011 6,6 mill kroner bedre enn budsjettert.  Med unntak av 
UNN har alle helseforetakene bedre netto finansresultat enn budsjettert. UNN er imidlertid 
det eneste helseforetaket (sammen med Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord RHF) med 
netto finansinntekter.  
 
Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i april måned og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 
 

 
 
Helse Finnmark HF har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 4,8 mill kroner og hittil i år et 
negativt budsjettavvik på 15,7 mill kroner. Det negative avviket i april 2011 skyldes i all 
hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. Blant problemområdene 
er pasientreiser, der kostnadene øker på tross av at kostnad pr. reise går ned. Adm. direktør er 
bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF og ser at situasjonen krever 
økt oppmerksomhet for å kunne løses.  
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UNN har i april 2011 et positivt budsjettavvik på 0,7 mill kroner og hittil i år et negativt 
budsjettavvik på 3,8 mill kroner. Den positive utviklingen med hensyn til aktivitet og ISF-
inntekter fortsetter også i april 2011, mens gjestepasientkostnadene for april 2011 tilsvarer det 
negative budsjettavvik hittil i år.  
 
Helgelandssykehuset HF har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 1,2 mill kroner og hittil i 
år et negativt budsjettavvik på 4,9 mill kroner. Dette negative avviket skyldes noe lavere 
aktivitet enn planlagt innen somatikk (dag og døgn) og overforbruk på varekostnader, innleie 
og andre driftskostnader. Det er spesielt somatikk ved Mosjøen og Sandnessjøen samt 
båtambulanse som har de negative avvikene.  
 
NLSH har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 0,8 mill kroner og hittil i år et negativt 
budsjettavvik på 2,3 mill kroner. På inntektssiden har NSLH merinntekter knyttet til 
poliklinikk egen behandling og biologiske legemidler, mens det er et merforbruk på kjøp av 
offentlige helsetjenester og innleie. NLSH knytter usikkerhet til hvorvidt byggeprosjektet vil 
medføre økte kostnader som følge av stenging av deler av sykehuset i perioder. Det kan 
oppstå kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om, noe som krever økte ressurser. 
  
Helse Nord RHF har i april et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner. og hittil i år et positivt 
budsjettavvik på 10,8 mill kroner.  

Funksjonsregnskap   
Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av april. Det er merforbruk innen 
somatikk, TSB og prehospitale tjenester, mens øvrige formål viser et mindreforbruk mot 
budsjett. Om lag halvparten av kostnadsoverskridelsene innen somatikk er finansiert med økte 
ISF-inntekter. Alle helseforetakene har overskridelser innen somatisk virksomhet, også de 
som ikke har ISF-inntekter over budsjett.  
 

 
  
Målt i brutto driftskostnader er det somatisk aktivitet som øker mest relativt sett, mens 
ressursbruk til psykisk helse er redusert. Dette indikerer at ønsket prioritering av psykisk helse 
ikke realiseres.  
 
Rusomsorgen og prehospitale tjenester er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme 
periode i fjor.  

Prognose   
I mai ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. I dette fikk Helse Nord kompensert for økte 
pensjonsforpliktelser, samt økt deflatoren for kostnadsøkninger. 
 
For prognose der dette tas hensyn til vises det til styresak 68-2011 Virksomhetsrapport 5-
2011 som ettersendes. 
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Ellers vises det til styresak 58-2011 Økonomirapport 4-2011 som ble lagt frem for styret i 
Helse Nord RHF, den 25. mai 2011. 

Gjennomføring av tiltak   

 
Tabell: Realisert omstilling per april 2011. 
 
Hittil i år er det realisert effekter av tiltakene i foretaksgruppen for 24,1 mill kroner Dette 
utgjør 1/3 av planlagte effekter pr. 1. tertial 2011. Helse Nord har for 2011 fokus på å øke 
gjennomføringsgraden på tiltak, fremfor å definere nye tiltak. Pr. 1. tertial 2011 rapporterer 
helseforetakene at det er behov for å supplere med nye tiltak både for å være i stand til å innfri 
styringsmål samt kompensere for tiltak som ikke er gjennomførbare.   
 
Helgelandssykehuset HF har pr. april 2011 realisert effekter for 3,4 mill kroner som er likt 
budsjettert effekt pr. april. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2011 på 15,1 mill 
kroner, og helseforetaket har pr. april 2011 et forventet årsestimat som tilsvarer planlagt 
effekt på 15,1 mill kroner. Helseforetaket forventer at etableringen av rusenheten vil gi 
effekter på gjestepasientkostnader rus i siste halvdel av 2011. Resultatutviklingen de siste 
måneder medfører imidlertid økt behov for ytterligere omstillingstiltak for at helseforetaket 
skal innfri styringsmålet for 2011. 
 
Helse Finnmark HF har pr. april 2011 ikke realisert forventede effekter av tiltakene.  Det vil 
være behov for å planlegge og gjennomføre nye tiltak for å oppnå ønsket årseffekt og innfri 
styringskrav for 2011.  
 
Med unntak av klinikk Kirkenes har Helse Finnmark HF utfordringer med 
gjennomføringsevnen av planlagte tiltak. I tillegg til lav gjennomføringsevne gir iverksatte 
tiltak lavere effekt enn budsjettert. Klinikk Psykisk helsevern og Rus gjennomfører sine tiltak, 
men regnskap så langt i år tyder på at klinikken bør vurdere å etablere nye tiltak.   
 
Helse Finnmark HF har størst utfordring med tiltak som er definert med middels 
gjennomføringsrisiko. Dette er tiltak som har forventede effekter på 10 mill kroner og vil 
bidra ytterligere negativt på resultatet til helseforetaket, dersom ikke gjennomføringsgraden 
økes betraktelig. Helse Finnmark HF har valgt å opprettholde forventet årsestimat på 33,4 
mill kroner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. april 2011 realisert effekter for 15,3 mill 
kroner mot budsjetterte effekter av tiltak på 26,8 mill kroner. Tiltakene som hittil i år ikke har 
fått forventet effekt er utvidelse av dagkirurgisk sengepost (økte ISF-inntekter) og reduserte 
gjestepasientkostnader rus og somatikk. UNN har budsjettert med 12,8 mill kroner i årseffekt 
fra og med mai 2011 for omstilling Harstad og Narvik. Effekt og startdato for dette tiltaket er 
usikkert og kan medføre behov for å finne kompenserende tiltak i samme størrelsesorden. 
UNN forventer en samlet årseffekt av tiltak på 83,1 mill kroner 
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Nordlandssykehuset HF har for 2011 definert en omstillingsutfordring på 85,5 mill kroner, 
der 57,5 mill kroner skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 
baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra 2010, med noen nye tiltak. Ved utgangen av 1. 
tertial 2011 viser driftsresultatet for Nordlandssykehuset HF et mindre negativt avvik i 
forhold til budsjett. På årsbasis forventes imidlertid et resultat i samsvar med budsjettkrav, 
men med noen usikkerhetsmomenter knyttet til økte kostnader ved lønnsoppgjør og 
logistikkmessige utfordringer som utbyggingen medfører. De klinikkene som har de største 
utfordringene utarbeider tiltak som i stor grad rettes mot effektiviseringspotensialet, som 
fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom 
sykehuset i Bodø og Ålesund. Nordlandssykehuset HF opprettholder årseffekt av tiltak på 
85,5 mill kroner 
 
Adm. direktør følger tiltaksgjennomføringen tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med 
helseforetakene og vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko. Ser vi resultatutviklingen for Helse Finnmark HF i 
sammenheng med planlagt tiltaksgjennomføring, vurderes dette helseforetaket å ha den 
høyeste risikoen i forhold til oppnåelse av det økonomiske styringskravet.  

Likviditet og investeringer   
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. april 2011 
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god.  
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 179 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
april 2011. 
  
Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 36 mill kroner etter justert plan ved utgangen av 
april. 
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Prognose likviditet 
Ved utgangen av april 2011 var likviditetsbeholdningen litt høyere enn budsjett.  
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Vedlegg 

Vedlegg personal  
  
Bemanning 
 

 
 
Sykefravær 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helgelandssykehuset HF 

  
Månedsverksutvikling 2009-2011 Nordlandssykehuset HF 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Nord IKT 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Sykehusapotek Nord HF 
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Vedlegg aktivitet 
 
Somatikk  
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