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Styresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Helse Nord hadde i juni 2011 et resultat som er 17,1 mill kroner dårligere enn budsjett, mens 
resultatet for juli er 6,3 mill kroner dårligere budsjett. Hittil i år er Helse Nord 53,4 mill 
kroner bak budsjett. 
 

Resultat-
avvik

Resultat-
avvik Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett

juni juli hittil i år hittil i år hittil i år 2011
Helgelandssykehuset HF -1,2 -0,1 -5,0 2,9 -7,9 5,0
Nordlandssykehuset HF -2,1 -3,9 -10,2 5,4 -15,6 32,0
UNN HF -10,3 -5,6 -15,5 0,0 -15,5 0,0
Helse Finnmark HF -3,0 -2,0 -27,5 2,9 -30,4 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,3 -0,5 0,7 -0,1 0,8 0,0
Helse Nord IKT 1,8 -1,9 2,2 2,8 -0,6 0,0
Helse Nord RHF -2,6 7,7 133,7 117,8 15,8 208,0
SUM Helse Nord -17,1 -6,3 78,4 131,8 -53,4 250,0  
Tabell: Resultatavvik juni og juli, regnskap, budsjett og avvik hittil i år, samt årsbudsjett 2011. 
 
Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket hittil i år. Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) har et dårlig resultat i juli 2011 som gjør at resultatet hittil i år er 15,5 mill kroner bak 
budsjett. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt dårlige økonomiske resultater i 
sommer og ligger nå 15,6 mill kroner bak budsjett. Helgelandssykehuset HF har også en svak 
resultatutvikling. 
 
Helse Nord legger opp til en ambisiøs investeringsplan i tiden fremover. Det er en absolutt 
forutsetning at den underliggende økonomiske utviklingen er i balanse for å kunne investere i 
nybygg og medisinskteknisk utstyr. 
 
Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for 
hele 2011 et overskudd på 190-200 millioner kroner, dvs. et resultat som er 50-60 mill kroner 
svakere enn budsjettert for 2011. Dette er før styrets reserve på 73,4 mill kroner tas i 
betraktning. Årsprognosen for Helse Nord opprettholdes derfor fortsatt til et overskudd på 250 
mill kroner. Det er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. 
 
Helse Nord har 258 flere månedsverk i de åtte 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.  
 



Ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste er omtrent på samme nivå som hittil i fjor. 
Tallene viser at pasienter med rett til prioritert helsehjelp har lavere ventetid, noe som 
indikerer at prioriterte pasienter må vente kortere enn tidligere. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de sju 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.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

helseforetakene og sikre at helseforetakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå 
budsjett for 2011. 

 
3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 
 
  
Bodø, den 24. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 6-2011 

Virksomhetsrapport nr. 7-2011 
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Side 3 

Oppsummering av utvikling 
 
Dette er en kort virksomhetsrapport med oppdatert status hovedsakelig på økonomi som 
sendes til styret i Helse Nord RHF i juli. 
 
Regnskapet for juni 2011 viser et overskudd på 47,8 mill kroner, men et negativt resultatavvik 
på 17,1 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 47,2 mill kroner svakere enn 
budsjett.  
 
I styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr 5-2011 ble det gjort følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

helseforetakene og sikre at foretakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå budsjett 
for 2011. 

 
3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 
 
Regnskapet for juni viser negative resultatavvik for alle sykehusforetakene og dette 
underbygger utviklingen som lå til grunn for vedtaket i forrige virksomhetsrapport. 
Utviklingen er bekymringsfull og i forbindelse med neste virksomhetsrapport tas det sikte på 
å gjøre en grundigere analyse avsamlet prognose for 2011.  
 
Helse Finnmark HF har et underskudd på 2,5 mill kroner og ligger pr juni 28,4 mill kroner 
etter budsjett. Nordlandssykehuset HF (NLSH) fortsetter den negative utviklingen med 
underskudd i juni på 10,5 mill kroner som gjør at resultatet er hittil i år er 11,7 mill kroner bak 
budsjett. Helgelandssykehuset HF har på linje med tidligere måneder et lite underskudd og 
ligger nå 7,8 mill kroner bak budsjett. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et 
underskudd i juni på 10,3 mill kr, men har likevel et avvik hittil i år på 9,9 mill kroner. 
 
Oversikten over løpende fristbrudd viser at det er mindre endringer fra forrige måned. 
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Økonomi 

Resultat pr. juni 2011 
 

 
Tabell: Resultat i juni 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 
 
I regnskapet for juni er basisrammen økt med kompensasjon for økte pensjonskostnader jf 
styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011-nr 3. Tidligere måneders 
korrigering til pensjonskostnader ut over forutsetninger i Prop. 1 S(2010-2011) er følgelig 
tilbakeført. Korrigert for dette viser regnskapet for juni er underskudd på 6,3 mill kroner og et 
negativt resultatavvik på 17,1 mill kroner.  
 
Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 47,2 mill kroner svakere enn budsjett. Det er Helse 
Finnmark HF som har det største avviket, men alle sykehusforetakene har negative 
budsjettavvik i juni og hittil i år.  
 
  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2010

Endring i 
%

Basisramme 883 984 884 241 -257 0 % 5 138 764 5 139 706 -942 0 % 309 734 6 %
ISF egne pasienter 146 711 155 004 -8 293 -5 % 988 191 945 493 42 698 5 % 51 468 5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 5 516 6 162 -646 -10 % 48 488 36 395 12 093 33 % 13 191 37 %
Gjestepasienter 4 074 4 975 -901 -18 % 22 780 25 513 -2 733 -11 % -619 -3 %
Polikliniske inntekter 20 948 20 994 -46 0 % 136 006 129 753 6 253 5 % 9 582 8 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 432 11 900 -5 468 -46 % 43 718 42 433 1 284 3 % 6 918 19 %
Andre øremerkede tilskudd 9 676 16 849 -7 173 -43 % 89 951 111 230 -21 279 -19 % 8 849 11 %
Andre driftsinntekter 58 060 59 969 -1 908 -3 % 337 389 352 570 -15 180 -4 % 42 825 15 %
Sum driftsinntek ter 1 135 401 1 160 093 -24 692 -2 % 6 805 286 6 783 093 22 194 0 % 441 948 7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 80 131 70 739 9 392 13 % 416 019 407 371 8 648 2 % 23 879 6 %
Kjøp av private helsetjenester 52 831 50 574 2 257 4 % 307 145 301 543 5 602 2 % 30 249 11 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 106 849 98 267 8 582 9 % 647 869 595 975 51 894 9 % 51 607 9 %
Innleid arbeidskraft 8 731 7 350 1 382 19 % 50 588 38 092 12 496 33 % 5 486 12 %
Lønn til fast ansatte 512 063 515 833 -3 770 -1 % 3 124 764 3 139 956 -15 192 0 % 197 287 7 %
Overtid og ekstrahjelp 33 535 29 001 4 534 16 % 211 720 167 190 44 530 27 % 26 100 14 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 102 845 102 385 461 0 % 586 943 585 262 1 681 0 % 86 566 17 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -33 150 -25 695 -7 455 29 % -190 773 -162 068 -28 705 18 % -19 751 12 %
Annen lønn 15 710 13 623 2 087 15 % 243 039 249 919 -6 880 -3 % 17 766 8 %
Avskrivninger 49 531 51 917 -2 386 -5 % 296 558 307 274 -10 715 -3 % -7 048 -2 %
Nedskrivninger 0 9 -9 -100 % 278 330 -52 -16 % -1 020 -79 %
Andre driftskostnader 159 855 179 937 -20 082 -11 % 1 053 047 1 036 029 17 017 2 % 64 501 7 %
Sum driftskostnader 1 088 932 1 093 938 -5 006 0 % 6 747 198 6 666 874 80 324 1 % 475 620 7,6 %
Driftsresultat 46 470 66 155 -19 686 -30 % 58 089 116 219 -58 130 -50 % -33 673 -37 %
Finansinntekter 3 279 2 134 1 145 54 % 15 902 12 106 3 795 31 % 2 019 15 %
Finanskostnader 1 903 3 340 -1 437 -43 % 12 861 20 043 -7 182 -36 % -7 382 -36 %
Finansresultat 1 376 -1 206 2 582 -214 % 3 040 -7 937 10 977 -138 % 9 400 -148 %
Ordinært resultat 47 846 64 949 -17 104 -26 % 61 129 108 282 -47 153 -44 % -24 273 -28 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
(Års)resultat 47 846 64 949 -17 104 -26 % 61 129 108 282 -47 153 -44 % -24 273 -28 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S (2010-2011) -54 166 -54 166 0 0 % 0 1 0 -50 % 0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader -6 320 10 783 -17 104 -159 % 61 129 108 283 -47 153 -44 % -24 272 -28 %

Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni
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Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i juni 2011 og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 

 
 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik juni 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Helse Finnmark HF har i juni 2011 et negativt resultatavvik på 3,0 mill kroner og hittil i år et 
negativt resultatavvik på 28,4 mill kroner. Det negative avviket er lavere enn forrige måned, 
men foretaket har store økonomiske utfordringer knyttet til å nå den foreløpige prognosen på 
et negativt budsjettavvik på 15 mill kroner. Avviket i juni skyldes i hovedsak lavere ISF-
inntekt enn budsjettert og høyere lønnskostnader. De største problemområdene er Prehospital 
klinikk, klinikk Hammerfest, klinikk Kirkenes og pasientreiser. Alle disse har negative avvik 
også i juni. Dersom prognosen skal nås innebærer det at foretaket skal ha overskudd 2. halvår 
på 18 mill kroner. 
 
NSLH har i juni er underskudd på 10,5 mill kr, men et negativt resultatavvik på kun 2,1 mill 
kroner. Dette skyldes at justert budsjett viser et underskudd i juni på 8,4 mill kroner. 
Resultatet i mai og juni er et underskudd på 16,3 mill kroner. Det ansees å være stor 
usikkerhet knyttet til den løpende driften selv om budsjettavviket og hittil i år er et negativt 
resultatavvik på 11,7 mill kroner. De største avvikene på kostnadssiden i juni er knyttet til 
varekostnader og lønn. NLSH viderefører sin resultatprognose for 2011 med et avvik på 16 
mill kroner inkludert lønnsoppgjøret. Dersom prognosen skal nås innebærer det at foretaket 
skal ha overskudd 2. halvår på 23 mill kroner. 
 
UNN har i juni 2011 et negativt resultatavvik på 10,3 mill kroner og hittil i år et negativt 
resultatavvik på 9,9 mill kroner. Det er i juni et negativt avvik knyttet til ISF-inntekter på 10,2 
mill kroner hvorav 7,8 vedrører foreløpig avregning for 2010 knyttet til biologiske legemidler. 
Trendene med større forbruk av gjestepasientopphold enn planlagt og positivt budsjettavvik 
på lønnsposter inkl. innleie fortsetter. Selv om resultatet i juni isolert sett er negativt 
fastholdes resultatprognosen til balanse i henhold til styringsmålet.  
 
Helgelandssykehuset HF har i juni 2011 et negativt resultatavvik på 1,2 mill kroner og hittil i 
år et negativt resultatavvik på 7,8 mill kroner. Resultatavvik 1 halvår fordelt pr måned utgjør 
1,3 mill kroner og dette viser at trenden med en løpende drift med negativt resultatavvik 
fortsetter. Styret i foretaket ba under behandlingen av resultat pr mai om at det ble lagt frem 
en oppdatert tiltaksplan med nye tiltak for å styre mot resultatkravet. På bakgrunn av dette er 
prognosen endret tilbake til et overskudd på 5 mill kroner og dette krever at det settes inn nye 
og krevende tiltak i andre halvår. 
 
Både Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF har et positivt resultat i juni og et positivt 
resultatavvik hittil i år på 1,3 mill kroner. 
 
  

Regnskap 2011 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett
juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år 2011

Helgelandssykehuset HF -0,8 0,4 -1,2 -5,3 2,5 -7,8 5,0
Nordlandssykehuset HF -10,5 -8,4 -2,1 -7,5 4,2 -11,7 32,0
UNN HF -10,3 0,0 -10,3 -9,9 0,0 -9,9 0,0
Helse Finnmark HF -2,5 0,4 -3,0 -25,9 2,5 -28,4 5,0
Sykehusapotek Nord HF 1,0 0,7 0,3 0,2 -1,1 1,3 0,0
Helse Nord IKT 2,6 0,8 1,8 0,5 -0,8 1,3 0,0
Helse Nord RHF 68,4 71,0 -2,6 109,1 101,0 8,1 208,0
SUM Helse Nord 47,8 65,0 -17,1 61,1 108,3 -47,2 250,0
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Helse Nord RHF har i juni et overskudd på 68,4 mill kroner. Dette er hovedsakelig knyttet til 
at økt basisramme (kompensasjon for økte pensjonskostnader) er tatt inn for 1. halvår i juni. 
Det er et negativt resultatavvik på 2,6 mill kroner i juni, men hittil i år er det et positivt 
resultatavvik på 8,1 mill kroner. 
 

 
Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i juni og hittil i år. 

Resultatprognose for 2011 
Det vises til vurderingen for forrige måned. Resultatet i juni forsterker behovet for at det 
utarbeides nye tiltak og settes stort fokus på å holde kontroll på den løpende økonomien. Det 
vurderes å være høy risiko knyttet til at faktisk resultat blir dårligere enn alle foretakenes 
prognoser og adm. direktør tar sikte på å komme med en oppdatert prognose i neste 
virksomhetsrapport.  
 
Det er svært liten risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Gjennomføring av tiltak 
Helse Nord har for 2011 fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak, fremfor å definere 
nye tiltak. Resultatutviklingen i foretaksgruppen gjorde det nødvendig med nye vurderinger 
av gjennomføringsgraden samt utvikle nye tiltak for å nå resultatmål samt kompensere for 
tiltak som ikke lar seg gjennomføre jf vedtak i forrige virksomhetsrapport. 
 
Helgelandssykehuset HF har pr. juni 2011 realisert effekter av tiltak for 5,6 mill kroner. 
Helgelandssykehuset HF’s resultatutvikling de siste måneder har økt behovet for ytterligere 
omstillingstiltak. Basert på resultatutviklingen med løpende underskudd og styret i foretakets 
krav om at resultatkravet skal nås medfører at det er behov for å ta større grep for å forbedre 
situasjonen. 
 
Helse Finnmark HF har pr. juni 2011 realisert effekter av tiltak for 8,0 mill kroner. Effekten 
er for lav i forhold til målet og det er behov for å arbeide betydelig mer strukturert og 
målrettet. Dette for å oppnå planlagt effekt på eksisterende tiltak, samtidig som nye tiltak 
utarbeides. Foretaket har bedt om og mottatt bistand fra RHF-et for å analysere og gjennomgå 
den økonomiske situasjon og utarbeide tiltak, Fokus har spesielt vært på den prehospitale 
virksomheten. Det tas sikte på fremme nye tiltak til foretakets styre i august.  
 

Resultatavvik 
i % av inntekt

Resultatavvik i 
% av inntekt

juni hittil i år
Helgelandssykehuset HF -1,0 % -1,1 %
Nordlandssykehuset HF -0,8 % -0,7 %
UNN HF -2,3 % -0,3 %
Helse Finnmark HF -2,3 % -3,5 %
Sykehusapotek Nord HF 0,9 % 0,8 %
Helse Nord IKT 9,8 % 1,4 %
Helse Nord RHF -1,7 % 1,2 %
SUM Helse Nord -1,5 % -0,7 %
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Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. juni 2011 realisert effekter av 
tiltakspakken på 35,7 mill kroner. Tiltak som hittil i år ikke har fått forventet effekt er 
utvidelse av dagkirurgisk sengepost, omstilling Harstad og Narvik og reduserte 
gjestepasientkostnader rus og somatikk. Forutsatt at resultatet for juni er tilfeldige svinginger 
har UNN et resultat som tilsier at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak på nåværende 
tidspunkt. 
Nordlandssykehuset HF har for 2011 definert en omstillingsutfordring på 85,5 mill kroner, 
der 57,5 mill kroner skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. På klinikknivå er det 
kirurgisk-ortopedisk klinikk, akuttmedisinsk klinikk og medisinsk klinikk som har de største 
økonomiske utfordringene og tiltakene i disse klinikkene er i stor grad rettet mot 
effektiviseringspotensialet som fremkommer i rapportene fra sammenligning med andre 
sykehus. Resultatutviklingen og usikkerhet knyttet til økonomien i forbindelse med 
utbyggingen i Bodø kan gi grunnlag forflere tiltak ved foretaket. 
  
Adm. direktør følger tiltaksgjennomføringen tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med 
helseforetakene og vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat til høy gjennomføringsrisiko.  

Likviditet og investeringer 

Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 305 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
juni 2011. 
  
Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 84 mill kroner etter justert plan ved utgangen av 
juni. 

 

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet 
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god, men den er noe svakere enn den burde være 
korrigert for forsinket fremdrift i investeringsprogrammet.  
 
Ved utgangen av juni var likviditetsbeholdningen 23 mill kroner lavere enn budsjett. 
Fremdriften i investeringsprogrammet er 84 mill kroner lavere enn justert fremdriftsplan som 
er grunnlaget for likviditetsbudsjettet. Samlet er dermed likviditetsbeholdningen 107 mill 
kroner lavere enn budsjett, korrigert for lav fremdrift i investeringsprogrammet.  
Avviket skyldes delvis at resultatet til foretaksgruppen pr juni er 47 mill kroner lavere  
enn budsjett. 

pr juni 2011
Investeringer Ubrukte rammer Juistert ramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2010 2011 2011 hittil 2011
Helse Nord RHF 74,7 108,3 183,0 2,5 1 %
Helse Finnmark 23,0 60,0 83,0 38,4 46 %
UNN 152,3 228,4 380,7 58,3 15 %
NLSH 312,4 329,4 641,8 148,4 23 %
Helgeland 35,2 48,2 83,4 19,0 23 %
Apotek 0,5 3,0 3,5 0,1 3 %
HN IKT 17,1 76,0 93,1 38,2 41 %
Styrets disp 0,0 0,3 0,3 0,0 0 %
SUM Helse Nord 615,1 853,6 1 468,7 304,9 21 %
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Kassakreditt rammen ble justert ned til 884 mill kroner i foretaksmøtet i juni. 
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Personal 
På grunn av ferieavvikling er personaldata bare delvis rapportert inn fra foretakene pr juni. 
For NLSH er det en økning i antall månedsverk fra mai med 134. Dette vil bli fulgt opp til 
neste rapportering. Sykefraværet er noe redusert fra forrige måned, men forventes å ligge noe 
over fjoråret. 

Kvalitet 
På grunn av ferieavvikling mangler en samlet oversikt over kvalitetsdata. Av de begrensede 
rapportene som foreligger fremkommer det ikke informasjon om vesentlige endringer fra 
forrige rapport.  
 
Oppdragsdokumentet for Helse Nord for 2011 krever at fristbrudd ikke skal forekomme, men 
oversikten over løpende fristbrudd viser kun mindre endringer fra forrige måned og status 
knyttet til antall fristbrudd for ventende og antall ventende som har mindre enn 14 dager til 
frist fordelt på helseforetak er som følger: 
 

Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter samt antall ventende der frist faller innen 14 dager. 
 
Det store antall fristbrudd i Helgelandssykehuset skyldes i vesentlig grad at mange pasienter 
med hudlidelser feilaktig har fått rett til prioritert helehjelp. Denne praksis er nå endret. 

Aktivitet 
På grunn av ferieavvikling mangler en samlet oversikt over kvalitetsdata. Det er ikke store 
endringer fra forrige virksomhetsrapport for de begrensede data som foreligger, men det er 
noe redusert aktivitet sammenlignet med 2010. Dette kan forklares av 2 helligdager (pinse) i 
juni (istedenfor mai) og en tidligere start på lavdriftsperiode. En detaljert oversikt vil bli tatt 
inn i rapport for august. 
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Vedlegg 

Vedlegg økonomi 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helgelandssykehuset HF 

 
 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Nordlandssykehuset HF 
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Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 

 
 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Finnmark HF 
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Oppsummering av utvikling 
Regnskapet for juli viser et resultat som er 6,3 mill kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år 
er Helse Nord 53,4 mill kroner bak budsjett. 
 
Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket hittil i år. Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) har et dårlig resultat i juli 2011 som gjør at resultatet hittil i år er 15,5 mill kroner bak 
budsjett. UNN har hatt dårlige økonomiske resultater i sommer og ligger nå 15,6 mill kroner 
bak budsjett. Helgelandssykehuset HF har også en svak resultatutvikling. 
 
Helse Nord legger opp til en ambisiøs investeringsplan i tiden fremover. Det er en absolutt 
forutsetning at den underliggende økonomiske utviklingen er i balanse for å kunne investere i 
nybygg og medisinskteknisk utstyr. 
 
De negative avvikene ved helseforetakene øker risikoen for ikke å nå budsjett for 2011. Det er 
nødvendig å supplere med tiltak for å oppnå økonomisk måloppnåelse. 
 
Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for 
hele 2011 et overskudd på 190 – 200 mill kroner, dvs. et resultat som er 50-60 mill svakere 
enn budsjettert for 2011. Dette er før styrets reserve på 73,4 mill kroner tas i betraktning. Det 
er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet på 
økonomisk balanse. 
 
Helse Nord har 258 flere månedsverk i de åtte 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.  
 
Ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste er omtrent på samme nivå som hittil i fjor. 
Tallene viser at pasienter med rett til prioritert helsehjelp har lavere ventetid, noe som 
indikerer at prioriterte pasienter må vente kortere enn tidligere. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de sju 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.  
 
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.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser en nedgang totalt sett på polikliniske 
konsultasjoner, men en økning på antall heldøgnsinnleggelser. 
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Økonomi 

Resultat pr. juli 2011 

 
Tabell: Resultat i juli 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 
 
Regnskapet for juli 2011 viser et positivt resultat på 17,3 mill kroner og et negativt 
budsjettavvik på 6,3 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 53,4 mill kroner 
svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket pr. juli. Med 
unntak av Sykehusapoteket Nord har alle helseforetakene i foretaksgruppen et negativt 
budsjettavvik hittil i år. Dette innebærer at selv om vi har et positivt resultat hittil i år er det 
fortsatt etter skjema på et budsjettert overskudd på 250 mill kroner 
 
I tilknyting til revidert stadsbudsjett fikk Helse Nord økt basisrammen med 203,4 mill kroner 
hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene. 
Tidligere har ikke-kompenserte pensjonskostnader kommet til ytring som en egen linje i 
regnskapet. Disse midlene er nå innarbeidet i budsjettet. 
 
  

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

Endring ift 
hittil i fjor

Endring 
i %

Basisramme 661,2 660,9 0,4 0 % 5 800,0 5 800,6 -0,6 0 % 330,9 6 %
ISF egne pasienter 131,5 128,8 2,7 2 % 1 119,7 1 074,3 45,4 4 % 56,2 5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 3,3 5,3 -2,0 -37 % 51,8 41,7 10,1 24 % 11,0 27 %
Gjestepasienter 4,6 5,9 -1,3 -22 % 27,4 31,4 -4,0 -13 % 0,8 3 %
Polikliniske inntekter 15,2 17,5 -2,3 -13 % 151,2 147,2 3,9 3 % 9,9 7 %
Øremerket tilskudd "Raskere 
tilbake" 2,8 3,4 -0,6 -18 % 46,5 45,8 0,7 1 % 7,5 19 %
Andre øremerkede tilskudd 14,0 20,3 -6,3 -31 % 103,9 131,5 -27,6 -21 % 10,3 11 %
Andre driftsinntekter 50,0 49,6 0,4 1 % 387,3 402,1 -14,8 -4 % 46,7 14 %
Sum driftsinntek ter 882,5 891,5 -9,0 -1,0 % 7 687,8 7 674,6 13,2 0,2 % 473,3 6,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 68,1 66,8 1,3 2 % 484,1 474,2 9,9 2 % 26,0 6 %
Kjøp av private helsetjenester 48,6 50,2 -1,5 -3 % 355,8 351,7 4,1 1 % 32,4 10 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten 
i foretaksgruppen 95,8 91,6 4,2 5 % 743,7 687,6 56,1 8 % 56,7 8 %
Innleid arbeidskraft 16,0 7,8 8,2 104 % 66,6 45,9 20,7 45 % 0,3 0 %
Lønn til fast ansatte 296,0 287,4 8,7 3,0 % 3 420,8 3 427,3 -6,5 -0,2 % 220,4 6,9 %
Overtid og ekstrahjelp 38,1 30,2 7,9 26 % 249,8 197,4 52,4 27 % 31,1 14 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 96,0 95,9 0,1 0 % 682,9 681,1 1,8 0 % 98,0 17 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -34,9 -25,5 -9,4 37 % -225,7 -187,6 -38,1 20 % -33,5 17 %
Annen lønn 46,9 46,5 0,5 1 % 290,0 296,4 -6,4 -2 % 21,2 8 %

SUM lønn og innleie eks pensjon 362,1 346,4 15,7 4,5 % 3 801,4 3 779,4 22,0 0,6 % 239,6 6,7 %
Avskrivninger 49,8 55,1 -5,3 -10 % 346,3 362,3 -16,0 -4 % -7,7 -2 %
Nedskrivninger 0,1 0,1 0,0 -15 % 0,3 0,4 -0,1 -16 % -1,0 -75 %
Andre driftskostnader 146,0 160,8 -14,7 -9 % 1 199,1 1 196,8 2,3 0 % 68,3 6 %
Sum driftskostnader 866,5 866,7 -0,2 0,0 % 7 613,7 7 533,6 80,1 1,1 % 512,3 7,2 %
Driftsresultat 16,0 24,8 -8,8 -35 % 74,1 141,0 -66,9 -47 % -39,1 -35 %
Finansinntekter 3,1 2,0 1,1 53 % 19,0 14,1 4,9 34 % 1,8 10 %
Finanskostnader 1,9 3,3 -1,4 -43 % 14,8 23,4 -8,6 -37 % -8,9 -38 %
Finansresultat 1,2 -1,3 2,5 -193 % 4,3 -9,2 13,5 -146 % 10,7 -166 %
Ordinært resultat 17,3 23,5 -6,3 -27 % 78,4 131,8 -53,4 -41 % -28,4 -27 %

Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli
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Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i juli 2011 og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 

 
 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik juli 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Helse Finnmark HF har i juli 2011 et negativt resultatavvik på 2 mill kroner og hittil i år et 
negativt resultatavvik på 30,4 mill kroner. Det negative avviket i juli 2011 skyldes i all 
hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. Hittil i år ligger de 
største utfordringene ved Prehospital klinikk og Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes har 
også hatt en negativ resultatutvikling den siste perioden. Helse Finnmark har hatt manglende 
effekter av sine omstillingstiltak hittil i år og har pr. juli en årsprognose på negativt 
budsjettavvik på 15 mill kroner. Prognosen er ikke inkludert lønnsoppgjør. Foretaket har 
iverksatt et arbeid med analyser og planer for hvordan de store økonomiske utfordringene skal 
imøtekommes. Foretaksledelsen utarbeider konkrete tiltak i august og endrer også 
resultatprognosen da.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i juli 2011 et negativt resultatavvik på 3,9 mill kroner og 
hittil i år et negativt resultatavvik på 15,6 mill kroner.  Størst negativt avvik i juli er knyttet til 
innleie og lønn. NLSH har endret resultatprognosen sin for 2011 til et avvik på 16 mill kroner 
inkludert lønnsoppgjøret. Det er også knyttet usikkerhet til merkostnadene til å ivareta den 
daglige driften under byggeprosjektet ved Nordlandssykehuset Bodø. Det kan oppstå 
kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om og dermed krever økte ressurser. 
Byggeprosjektet i Bodø har ikke så stor fremdrift som forutsatt, noe som bidrar til en 
besparelse på finanskostnader på 8,5 mill kroner. Dette innebærer at den underliggende 
økonomiske utviklingen er i en noe større ubalanse enn det resultatet antyder. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i juli 2011 et negativt resultatavvik på 5,6 
mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 15,5 mill kroner. Aktiviteten innen 
heldøgnsinnleggelser og polikliniske dagopphold er lavere enn i samme periode i fjor.  I juli 
måned er det isolert et negativt budsjettavvik på ISF-inntektene på 4 mill kroner. ISF-
inntektene har hittil i år en positiv utvikling og har motvirket ikke realiserte effekter av 
omstillingstiltak. Gjestepasientkostnadene innen somatikk, psykiatri og rus er høyere enn 
budsjett både i juli og hittil i år. Lønnsoppgjøret i inneværende år ble dyrere enn beregnet og 
gir ytterligere økonomiske utfordringer i månedene fremover. UNN har en prognose i henhold 
til styringsmål. 
  
Helgelandssykehuset HF har i juli 2011 et resultat på budsjett og hittil i år et negativt 
resultatavvik på 7,9 mill kroner. ISF-inntekter er høyere enn budsjett i juli. Det negative 
budsjettavviket pr. juli skyldes noe lavere aktivitet enn plan innen somatikk (døgn/dag) og 
overforbruk av kjøp av private helsetjenester, varekostnader lønnskostnader og andre 
driftskostnader. Helgelandssykehuset HF opprettholder prognosen i henhold til resultatkrav på 
5 mill kroner inkludert lønnsoppgjør. 
 



Side 6 

Helse Nord IKT har et negativt avvik på 0,6 mill kroner hittil i år, mens Sykehusapotek Nord 
HF har et positivt avvik på 0,8 mill kroner. 
 
Helse Nord RHF har i juli et positivt resultatavvik på 7,7 mill kroner og hittil i år et positivt 
resultatavvik på 15,5 mill kroner. 
  

 
Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i juli og hittil i år. 

Resultatprognose for 2011 
De negative resultatavvikene ved helseforetakene hittil i år gjør at gjør at det er stor 
sannsynlighet for at Helse Nord ikke når budsjett for 2011. Forhold som manglende 
tiltakseffekt og dyrere lønnsoppgjør gjør måloppnåelsen noe mer usikker.  
 
Samlet viser prognosene fra helseforetakene et sannsynlig resultatavvik på over 30 mill 
kroner, hvis ikke korrigerende tiltak gir effekt i 2011. Gitt den økonomiske utviklingen i 
helseforetakene vurderer adm. direktør at risikoen er stor for at resultatet blir dårligere. 
Adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd 190-200 mill kroner, dvs. et 
resultat som er 50-60 mill svakere enn budsjettert for 2011. Dette er før styrets reserve på 73,4 
mill kroner tas i betraktning. Årsprognosen for Helse Nord opprettholdes derfor fortsatt til et 
overskudd på 250 mill kroner. 
 
Det er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet på 
økonomisk balanse. 

Gjennomføring av tiltak 
Helse Nord har for 2011 fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak fremfor å definere 
nye tiltak. Resultatutviklingen i foretaksgruppen har gjort det nødvendig med nye vurderinger 
av gjennomføringsgraden samt utvikle nye tiltak for å kompensere for tiltak som ikke lar seg 
gjennomføre for å nå resultatmålet til Helse Nord. 
 
Helgelandssykehuset HF har pr. juli 2011 realisert effekter av tiltak for 7,0 mill kroner. 
Helgelandssykehusets resultatutvikling de siste måneder har økt behovet for ytterligere 
omstillingstiltak.  Basert på resultatutviklingen med løpende underskudd og styret i foretakets 
krav om at resultatkravet skal nås medfører at det er behov for å ta større grep for å forbedre 
situasjonen. 
 
  

Budsjettavvik i 
% av inntekt

Budsjettavvik i 
% av inntekt

juli hittil i år justert
Helgelandssykehuset HF -0,1 % -1,0 %
Nordlandssykehuset HF -1,9 % -0,8 %
UNN HF -1,5 % -1,2 %
Helse Finnmark HF -1,9 % -4,2 %
Sykehusapotek Nord HF -2,1 % 0,4 %
Helse Nord IKT -12,3 % -0,5 %
Helse Nord RHF 6,8 % 2,0 %
SUM Helse Nord -0,7 % -1,1 %
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Helse Finnmark HF har ikke målt effekter av tiltakene pr. juli. Foretaksledelsen har prioritert 
arbeidet med utarbeidelse av nye tiltak denne perioden, deriblant tiltak i Prehospital klinikk. 
Helse Finnmark HF rapporterte pr. juni 2011 om realiserte effekter av tiltak på 8,0 mill 
kroner. Effekten har vært for lav hittil i år i forhold til målet. Dette har gjort det nødvendig å 
arbeide betydelig mer strukturert og målrettet for å oppnå planlagt effekt på eksisterende 
tiltak, samtidig som nye tiltak utarbeides. Styret i Helse Finnmark skal 26. august behandle 
styresak med forslag om reduksjon av 70 stillinger innen 31.12.11. 
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. juli 2011 realisert effekter av 
tiltakspakken på 33 mill kroner. Tiltak som hittil i år ikke har fått forventet effekt er utvidelse 
av dagkirurgisk sengepost, omstilling Harstad og Narvik og reduserte gjestepasientkostnader 
rus og somatikk. ISF-inntektene var høyere enn budsjettert til og med mai og reduserte den 
negative effekten av urealiserte tiltak. I juni og juli var ISF-inntektene lavere enn budsjettert 
og gjennomføringsgraden på de samlede tiltakene er redusert. UNN har et resultat som tilsier 
at det ikke er nødvendig å supplere med tiltak på nåværende tidspunkt. 
 
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. Helseforetaket har pr. 
juli 2011 ikke rapportert tilstrekkelig for å kunne vurdere gjennomføringsgraden. Det er 
iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene som 
forventes rapportert i 2.tertial rapport. På bakgrunn av resultatutviklingen og usikkerhet 
knyttet til økonomien i forbindelse med utbygging i Bodø vil det kunne være behov for å 
supplere med flere tiltak ved foretaket.  
   
Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med 
helseforetakene og vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat til høy gjennomføringsrisiko.  

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. juni 2011 
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god, men den er noe svakere enn den burde være 
korrigert for forsinket fremdrift i investeringsprogrammet.  
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 364 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
juli 2011. Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 144 mill kroner etter justert plan ved 
utgangen av juli. 
 

 

        

pr juli 2011
Investeringer Ubrukte rammer Juistert ramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2010 2011 2011 hittil 2011
Helse Nord RHF 74,7 108,3 183,0 3,0 2 %
Helse Finnmark 23,0 60,0 83,0 47,0 57 %
UNN 152,3 228,4 380,7 69,9 18 %
NLSH 312,4 329,4 641,8 182,9 28 %
Helgeland 35,2 48,2 83,4 21,0 25 %
Apotek 0,5 3,0 3,5 0,1 3 %
HN IKT 17,1 76,0 93,1 40,1 43 %
Styrets disp 0,0 0,3 0,3 0,0 0 %
SUM Helse Nord 615,1 853,6 1 468,7 364,0 25 %
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Prognose likviditet 
Ved utgangen av juli var likviditetsbeholdningen 28 mill kroner høyere enn prognosen. 
Fremdriften i investeringsprogrammet er 144 mill kroner lavere enn justert fremdriftsplan 
som er grunnlaget for likviditetsprognosen. Samlet er dermed likviditetsbeholdningen 116 
mill kroner lavere enn prognose, korrigert for lav fremdrift i investeringsprogrammet.  
 
Avviket skyldes delvis at resultatet til foretaksgruppen pr juli er dårligere enn budsjett. 
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Personal 

Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan - august 2010 og jan - august 2011, samt endring fra 2010 til 
2011 
 
Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til august 2011. Deler av utlønning i august 
2011 har påvirkning på resultatet i juli 2011, og disse dataene er tatt med. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene. Tabellen over viser en 
gjennomsnittlig økning i bemanningen på 258 månedsverk sammenlignet med samme periode 
i fjor. Veksten er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder spesielt UNN. 
Helse Finnmark HF har minst økning, men har budsjettert med bemanningsreduksjon i 2011. 
Helse Nord RHF har særskilt fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i 
helseforetakene.  
 

 
 Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk juli og august 2010 og juli og august 2011, samt endring fra 2010 
til 2011 
 
For å få et mer konsistent bilde av bemanningen i sommermånedene er lønnskjøringen for juli 
og august slått sammen i en tabell. Dette viser en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 
272 månedsverk pr. måned sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
  

Gjennomsnittlige 
månedsverk

Jan - aug 
10

Jan - aug 
11 Differanse

Helse Finnmark 1 573 1 582 9
UNN 5 947 6 069 122
Nordlandssykehuset 3 181 3 239 58
Helgelandssykehuset 1 324 1 365 41
Sykehusapotek Nord 77 85 8
Helse Nord RHF 48 51 4
SKDE 11 12 1
Helse Nord IKT 164 180 16
Sum Helse Nord 12 325 12 583 258

Månedsverk
Juli og 

august 10
Juli og 

august 11 Differanse
Helse Finnmark 1 624 1 637 13
UNN 6 168 6 283 115
Nordlandssykehuset 3 255 3 316 61
Helgelandssykehuset 1 386 1 444 58
Sykehusapotek Nord 79 87 8
Helse Nord RHF 48 54 5
SKDE 13 12 -1
Helse Nord IKT 171 183 12
Sum Helse Nord 12 745 13 016 272
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Det vises til detaljert oversikt over bemanningsøkning i styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 
1-2011 og 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. 
 

 
Figur: Utvikling av bemanning 2009 – 2011 i Helse Nord RHF. 

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. 

Sykefravær 

 
Tabell: Sykefravær januar - juni 2010 og sykefravær januar- juni 2011 
 

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

2009

2010

2011

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Av dette 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Av dette 
under 16 

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

Januar - juni 2010 Januar - juni 2011
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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 til juni 2011 viser en økning på 0,5 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fravær over 56 dager som har hatt størst 
økning sammenlignet med samme periode i fjor. I juni 2011 er sykefraværet 0,3 % lavere enn 
for juni 2010. Her er den største reduksjonen i fraværet under 56 dager. 
 
Selv om sykefraværet har vært høyere i første halvdel av 2011 enn 2010 er tendensen at 
fraværet er fallende mot motsatt trend i fjor. 
  

 
Figur: Sykefravær 2010 og 2011 for hele Helse Nord. 

  

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Av dette 
under 16 

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

Endring

7,00 %

7,50 %

8,00 %

8,50 %

9,00 %

9,50 %

2010

2011
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Kvalitet 

Ventetid 

 
Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste 2010 – 2011. 
 
Oppdragsdokumentet for Helse Nord for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 
65 dager samt at fristbrudd ikke skal forekomme. Se vedlegg for mer forklaring rundt 
begrepsbruk og tolkning av ventelistedata og fristbrudd. 
 
I juli 2011 var ventetiden for pasienter som ble avviklet fra venteliste noe lavere enn for 
samme måned i 2010. Dette gjelder alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark som 
har en økning. Årets første sju måneder hadde totalt sett to dager lavere ventetid enn samme 
periode i fjor. Det har vært en reduksjon i ventetiden ved UNN, mens Nordlandssykehuset har 
hatt en økning. Selv om ventetiden viser en positiv trend vil det by på utfordringer å få 
gjennomsnittlig ventetid ned mot 65 dager ved slutten av året.  
 

 
Tabell: Snitt ventetid for alle avviklede pasienter mai 2010 sammenlignet med mai 2011. og ventetid hittil i år 
2010 og 2011. Kilde: Helse Nords styringsportal 
 
For pasienter som har fått rett til prioritert helsehjelp har ventetiden gått ned med rundt ni 
dager, både for juli 2011 sammenlignet med juli 2010, samt hittil i år. UNN og 
Nordlandssykehuset har en nedgang i ventetiden. Helgelandssykehuset og Helse Finnmark 
ligger på omtrent samme nivå. 

 Juli 2010 Juli 2011 Jan - juli 2010 jan - juli 2011
Helgelandssykehuset 55,89             51,64             65,79                     66,96                     
Nordlandssykehuset 66,28             58,63             74,83                     81,34                     
UNN 74,83             68,48             86,92                     77,31                     
Helse Finnmark 60,47             69,07             82,03                     82,39                     
Helse Nord 67,41             62,51             79,81                     77,54                     
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Totalt for regionen innebærer dette altså at mens ventetiden for alle pasientene sett er omtrent 
den samme er ventetiden for pasienter for de prioriterte gruppene gått ned. 
 
Helse Nord satte i slutten av 2010 i gang regionale tiltak i form av kvalitetsmidler vedtatt av 
styret i Helse Nord i sak 121 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3 og sak 
18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 1. Dette var prosjekter for totalt 
40,9 mill kroner. Første rapportering på bruk av disse midlene er i forbindelse med 
rapportering til 2. tertial 2011. I dette var det også tiltak som har som mål å redusere ventetid 
og fjerne fristbrudd. 
 
Helseforetakene har også utredet planer for å redusere ventetiden for behandling innen 
ortopedisk kirurgi. Disse har blitt vurdert som tilfredsstillende, og disse planene 
implementeres for tiden.  
 

 
Tabell: Snitt ventetid for avviklede rettighetspasienter mai 2010 sammenlignet med mai 2011 og ventetid hittil i 
år 2010 og 2011. Kilde: Helse Nords styringsportal 
 
I første halvdel av august har ventetiden gått noe opp sammenlignet med nivået før 
sommeren. Dette er vanlig på grunn av at bemanning og aktivitet er lavere på sommeren. 
Helseforetakene har et høyere antall fristbrudd. Nordlandssykehuset og UNN har rundt 150 
flere fristbrudd blant pasienter som venter på å få behandling, mens Helgelandssykehuset har 
klart størst økning i antall fristbrudd relativt til størrelsen med 155 flere fristbrudd i 
ventelistene enn i medio juni.  
 
På grunn av skifte av teknisk plattform hos Norsk Pasientregister foreligger det ikke offisielle 
tall for ventetider for lengre enn mai, for disse tallene vises det til virksomhetsrapport nr. 5-
2011. Til rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet er det ventetidstall fra NPR som 
skal brukes. Disse tallene har erfaringsmessig veldig lite avvik fra tall som kommer direkte 
fra Helse Nords systemer. 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter 
Andel fristbrudd for rettighetspasienter er de to siste månedene vist en nedgang etter en liten 
økning tidligere i år. Andel fristbrudd blant pasienter som har blitt avviklet fra ventelistene 
har de siste månedene holdt et lavere nivå enn samme tid i 2010. Det foregikk i andre halvår 
av 2010 ryddinger i ventelister ved helseforetakene som har ført til et høyere nivå av 
fristbrudd blant de som har blitt avviklet fra venteliste. 
 
 

 Juli 2010 Juli 2011 Jan - juli 2010 jan - juli 2011
Helgelandssykehuset 55,92             50,24             59,96                     61,18                     
Nordlandssykehuset 65,72             52,90             71,52                     59,67                     
UNN 55,74             47,20             69,67                     56,82                     
Helse Finnmark 47,81             49,93             66,85                     67,80                     
Helse Nord 59,07             50,03             68,40                     59,68                     



Side 14 

 
Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2010 – mai 2011. Kilde: Helse Nords 
styringsportal 
 
Helse Nord har på trappene en gjennomgang i bruk av prioriteringsveilederne. Det har 
tidligere vært gitt rett til prioritert helsehjelp til pasienter som ikke burde ha hatt det. Dette 
innebærer at Helse Nord vil oppleve fristbrudd i tiden fremover, der disse pasientene blir 
avviklet. Dette er ikke pasienter som reelt sett bør prioriteres, men som vil medføre fristbrudd. 
 
Andelen fristbrudd for ventende pasienter pr medio august 2011 er 17 %. Dette er tre 
prosentpoeng høyere enn før sommeren. Flest pasienter er innenfor hud- og veneriske 
sykdommer. Gjennomgang i helseforetakene har vist at det er et behov for gjennomgang av 
praksis med hensyn til å gi rett til nødvendig helsehjelp i henhold til prioriteringsveilederne. 
Figuren under viser antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområder. Deretter 
vises en figur antall fristbrudd for ventende og antall ventende som har mindre enn 14 dager 
til frist fordelt på helseforetak. 
 
Adm. direktør er ikke fornøyd med at fristbrudd fremdeles er på et så høyt nivå og vil følge 
dette tett opp videre. 
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Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområde. Kilde: Helse Nords styringsportal 
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Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter samt antall ventende der frist faller innen 14 dager. Kilde: Helse 
Nords styringsportal 

Aktivitet 

Somatikk  

 
 Tabell: Somatisk aktivitet januar - juli 2010 sammenlignet med januar - juli 2011 
 
Den somatiske aktiviteten for juli 2011 er økt med totalt 4,2 % 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 totalt i foretaksgruppen en nedgang. Helgelandssykehuset og 
Helse Finnmark har en nedgang, mens UNN og NLSH har en liten økning.  Nedgang som i all 
hovedsak skyldes svingninger i antall dialysepasienter. 
  
Heldøgnsopphold har en liten økning fra samme periode i fjor med størst økning ved NLSH.   
Økningen ved NLSH gjelder alle klinikkene.   
 
  

Helse Nord - somatisk aktivitet 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 318 682 332 177 4,2 %
Totalt antall opphold somatikk 75 537 75 569 0,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 14 690 14 618 -0,5 %
dagopphold innlagte 13 419 12 366 -7,8 %
heldøgnsopphold innlagte 47 428 48 585 2,4 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 243 145 256 608 5,5 % 4,5 %
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Polikliniske konsultasjoner har en økning på 5,5 % 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 helseforetakene har iverksatt tiltak for å redusere ventelister.   

Psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-juli 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 
 
Trenden med økning i aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter også pr. juli 
2011. Ventetiden generelt sett på vei nedover. Aktivitetsøkningen er bred, og det er økning 
hos alle helseforetakene med unntak av NLSH og Helgelandsykehuset som har en nedgang i 
antall liggedøgn.  
 
Sammenlignet med 1. tertial 2010 er ventetiden i 1. tertial 2011 innenfor fagområdet redusert 
med rundt 20 dager. 
 
Det henvises til styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av 
styresak 69-2010, der det ytres bekymringer for ventetiden. Adm. direktør er fornøyd med at 
aktiviteten nå tar seg opp, og ventetiden går ned.  

Psykisk helsevern for voksne 
På grunn av en feil i organisasjonsstrukturen har vi ikke sammenstilt aktivitetstall på psykisk 
helsevern for voksne pr. juli 2011, så dette delkapitlet er basert på tilbakemeldinger fra 
helseforetakene. 
 
Den negative trenden i foretaksgruppen innen psykisk helsevern for voksne fortsetter i juli 
2011. Helgelandssykehuset HF har en økning i aktiviteten, sammenlignet med samme periode 
i fjor, men er under plan 2011.  UNN, NLSH og Helse Finnmark HF har en generell nedgang 
i aktiviteten. NLSH har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som skal bidra til å 
snu den negative utviklingen innen voksenpsykiatrien i foretaket. 
 
Adm. direktør er noe bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk 
helsevern for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot uviklingen og økende ventetidene. 
  

Barne- og ungdomspsykiatri 2 010 2 011 endring 10-11
Antall polikliniske konsultasjoner 42 141 44 823 6,4 %

Antall utskrevne pasienter 203 253 24,6 %

Antall liggedøgn 6 200 6 298 1,6 %

Antall oppholdsdager 346 1 079 211,8 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 70 008 79 042 12,9 %
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Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB jan-juli 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 
 
UNN mangler tall for avrusning og utredning, noe som gjør at analysen mangler noen tall.  
 
Antall utskrevne pasienter har økt sammenlignet med samme periode i fjor Totalt for 
foretaksgruppen er det en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner. NLSH har hittil i år 
gjennomført færre polikliniske konsultasjoner enn samme periode i fjor samt at foretaket er 
under plantallene. NLSH begrunner avviket med utfordringer med rekruttering innen 
fagområdet. 
 
Antall liggedøgn ved Helse Finnmark HF ligger under samme periode i 2010 på grunn av 
redusert kapasitet i januar og februar 2011, mens UNN har en økning ved antall liggedøgn på 
grunn av en kapasitetsøkning. 
 
Helgelandssykehuset åpnet TSB-tilbud på Mo i Rana i egen regi før sommeren. Denne 
institusjonen har hatt planlagt sommerstengt. 
 
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. 
 
 
  

Rusomsorg 2 010 2 011 endring 10-11
Antall utskrevne pasienter 316 490 55,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner 7 759 6 788 -12,5 %

Antall liggedøgn 13 755 15 522 12,8 %
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Vedlegg 

Vedlegg personal  
 
Bemanning 

 
 
 
Sykefravær 

 
 

 
  

Månedsverk August 10 August 11 Differanse
Helse Finnmark 1 637 1 660 23
UNN 6 200 6 403 204
Nordlandssykehuset 3 307 3 382 75
Helgelandssykehuset 1 384 1 432 48
Sykehusapotek Nord 78 86 7
Helse Nord RHF 48 57 9
SKDE 12 12 0
Helse Nord IKT 170 177 7
Sum Helse Nord 12 837 13 209 372

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Av dette 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Av dette 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF 7,8% 4,1% 3,7% 1,7 % 7,2% 4,1% 3,2% 1,2 %
Nordlandssykehuset HF 8,3% 4,0% 4,3% 2,2 % 7,9% 4,4% 3,5% 1,9 %
Universitetssykehuset HF 8,8% 3,6% 5,2% 2,5 % 8,7% 4,4% 4,3% 2,1 %
Helse Finnmark HF 8,9% 4,3% 4,6% 2,2 % 7,9% 3,7% 4,2% 2,3 %
Sykehusapotek Nord HF 3,8% 0,0% 3,8% 2,9 % 10,1% 2,5% 7,6% 1,8 %
Helse Nord IKT 4,8% 2,5% 2,3% 1,5 % 2,4% 0,6% 1,8% 0,9 %
Helse Nord RHF 0,4% 0,0% 0,4% 0,4 % 1,7% 1,5% 0,2% 0,2 %
SUM Helse Nord 8,4% 3,8% 4,6% 2,3 % 8,0% 4,1% 3,9% 1,9 %

Juni 2010 Juni 2011

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Av dette 
under 16 

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

Endring
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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 Finnmark HF 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Nord IKT 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Sykehusapotek Nord HF 
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Vedlegg økonomi 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helgelandssykehuset HF 

 
 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Nordlandssykehuset HF 
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Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 

 
 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Finnmark HF 
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Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Sykehusapoteket Nord HF 

 
 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Nord IKT 
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Vedlegg aktivitet 
 
Somatikk pr. juli 

 

 
 
 
  

UNN 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 139 241 144 380 3,7 %
Totalt antall opphold somatikk 32 518 32 184 -1,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 161 6 271 1,8 %
dagopphold innlagte 5 859 5 312 -9,3 %
heldøgnsopphold innlagte 20 498 20 601 0,5 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 106 723 112 196 5,1 % 4,2 %

NLSH 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 89 696 95 292 6,2 %
Totalt antall opphold somatikk 22 452 23 319 3,9 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 944 4 106 4,1 %
dagopphold innlagte 4 627 4 609 -0,4 %
heldøgnsopphold innlagte 13 881 14 604 5,2 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 67 244 71 973 7,0 % 6,4 %

Helgeland 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 52 009 53 666 3,2 %
Totalt antall opphold somatikk 11 319 10 700 -5,5 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 612 2 352 -10,0 %
dagopphold innlagte 1 906 1 415 -25,8 %
heldøgnsopphold innlagte 6 801 6 933 1,9 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 40 690 42 966 5,6 % 3,4 %

Helse Finnmark 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 37 736 38 839 2,9 %
Totalt antall opphold somatikk 9 248 9 366 1,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 973 1 889 -4,3 %
dagopphold innlagte 1 027 1 030 0,3 %
heldøgnsopphold innlagte 6 248 6 447 3,2 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 28 488 29 473 3,5 % 2,9 %
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Psykisk helsevern 
 
BUP 

 
 

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2010 2011 endring 10-11
Helse Finnmark 8 571 9 172 7,0 %

UNN 13 902 14 895 7,1 %

Nordlandssykehuset 14 430 14 378 -0,4 %

Helgelandssykehuset 5 238 6 378 21,8 %

Sum Helse Nord 42 141 44 823 6,4 %

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling BUP 2010 2011 endring 10-11
Helse Finnmark 15 32 113,3 %

UNN 103 136 32,0 %

Nordlandssykehuset 78 76 -2,6 %

Helgelandssykehuset 7 9 28,6 %

Sum Helse Nord 203 253 24,6 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP 2010 2011 endring 10-11
Helse Finnmark 583 862 47,9 %

UNN 1 331 1 445 8,6 %

Nordlandssykehuset 3 114 2 999 -3,7 %

Helgelandssykehuset 1 172 992 -15,4 %

Sum Helse Nord 6 200 6 298 1,6 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling 
BUP 2010 2011 endring 10-11
Helse Finnmark 343 1 079 214,6 %

UNN 3 0

Sum Helse Nord 346 1 079

Antall tiltak (både refusjon og ikke 
refusjon) BUP 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 15 343 18 400 19,9 %

UNN 23 842 27 100 13,7 %

Nordlandssykehuset 22 822 23 881 4,6 %

Helgelandssykehuset 8 001 9 661 20,7 %

Sum Helse Nord 70 008 79 042 12,9 %
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TSB 

 
 
Fristbrudd pr. HF 

 
Graf: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet over tid – januar 2010 til og med mai 2011. Kilde: Helse 
Nords styringsportal 
  

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS 2010 2011 endring 10-11
Helse Finnmark 63 48 -23,8 %

UNN 253 439 73,5 %

Sum Helse Nord 316 490 55,1 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS 2010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 1 950 1 922 -1,4 %

UNN 11 805 13 302 12,7 %

Helgelandssykehuset 0 298

Sum Helse Nord 13 755 15 522 12,8 %

Antall polikliniske konsultasjoner RUS 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 59 67 13,6 %

UNN 6 873 6 155 -10,4 %

Nordlandssykehuset 827 566 -31,6 %

Sum Helse Nord 7 759 6 788 -12,5 %
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Nærmere forklaring til ventetid og fristbrudd 
Det kan fort bli forvirrende med de forskjellige måtene å se ventetid og fristbrudd på. Helse- 
og omsorgsdepartementets krav om en ventetid ned mot 65 dager i løpet av 2011 baserer seg 
på ventetiden pasienter som er avviklet fra ventelistene har. Dette vil si at når en pasient tas av 
ventelisten og får utredning eller behandling. 
 
Et annet uttrykk for ventetid er antall ventende og ventetid for ventende. Det vil variere hvor 
mange man har på venteliste alt etter hva slags tilbud en avdeling eller sykehus og hvor 
mange pasienter som passerer gjennom avdelingen. Ventetid for de ventende vil også kunne 
være forvirrende fordi pasienter med elektive og lavere prioriterte tilfeller vil trekke 
gjennomsnittstiden opp. Er ventetiden veldig lang for ventende vil dette uansett kunne tilsi at 
vi har utfordringer knyttet til enkelte grupper eller fagområder. Dette er dermed informasjon 
som har større verdi på et mer operasjonelt nivå enn i rapportering på HF- og RHF-nivå. 
 
Fristbrudd angis i offisielle data som fristbrudd for de som er avviklet fra ventelister. Her er 
det derimot en sterkere sammenheng mellom øyeblikkstall og historiske tall fordi pasienter 
som opplever fristbrudd er pasienter som skal være prioritert i utgangspunktet. Vi opererer 
også med begrepet nært forestående fristbrudd. Dette er pasienter som står på venteliste og 
som vil oppleve fristbrudd innen to uker. 
 
Norsk Pasientregister (NPR) har mer informasjon om tolkning av ventelistedata på sine 
hjemmesider: 
http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/tolkning_av_ventelistedata_59867 

 

http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/tolkning_av_ventelistedata_59867�
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