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Styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Helse Nord hadde i august 2011 et resultat som er 18,2 mill kroner bedre enn budsjett. Hittil i 
år er Helse Nord 35,3 mill kroner bak budsjett. 
 

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

Helgelandssykehuset HF -3,2 0,4 -3,6 -8,2 3,3 -11,5 5,0
Nordlandssykehuset HF 6,6 10,9 -4,3 -3,6 16,3 -19,9 32,0
UNN HF 4,8 0,0 4,8 -10,7 0,0 -10,7 0,0
Helse Finnmark HF 10,5 0,1 10,3 -17,0 3,0 -20,0 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,7 0,4 0,3 1,4 0,3 1,1 0,0
Helse Nord IKT 2,5 1,5 1,0 4,7 4,4 0,3 0,0
Helse Nord RHF 26,4 16,8 9,6 160,1 134,7 25,4 208,0
SUM Helse Nord 48,4 30,2 18,2 126,7 162,0 -35,3 250,0  

Tabell: Resultatavvik august, regnskap, budsjett og avvik hittil i år, samt årsbudsjett 2011. 
 
Helse Finnmark HF har i perioden en salgsgevinst på 2,4 mill kroner, i tillegg til korrigeringer 
av ISF-inntekt for tidligere måneder. Styret i Helse Finnmark HF vedtok 26. august 2011 en 
reduksjon av 70 stillinger innen utgangen av 2011.  
 
Det er fremdeles Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF (NLSH) som har det største 
avviket hittil i år. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser bedring i august 2011 
med et overskudd på ca 5 mill kroner og hittil i år er helseforetaket 10,7 mill kroner bak 
budsjett.  Helgelandssykehuset HF har også en svak resultatutvikling. Helgelandssykehuset 
HF, Helse Finnmark HF og NLSH varsler en forventet forverring i årsprognose.  
 
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 resultatavvikene hittil i år tilsier at alle sykehusforetakene med unntak av UNN 
har stor risiko for ikke å oppfylle resultatkravene for 2011. Den nåværende resultatutviklingen 
tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 210-230 
mill kroner, dvs. et resultat som er 20-40 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. 
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Helse Nord har 266 flere månedsverk i de ni første månedene av 2011 enn samme periode i 
2010. 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.  
 
Ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste er redusert med 2,4 dager sammenlignet med 
samme periode i fjor, og pasienter avviklet fra venteliste i perioden januar-august 2011 har 
ventet 78,5 dager i gjennomsnitt. Tallene viser at pasienter med rett til prioritert helsehjelp har 
lavere ventetid (redusert med 8,7 dager til 60,6 dager for januar-august 2011). Selv om 
ventetiden viser en positiv trend, vil det by på utfordringer å få gjennomsnittlig ventetid ned 
mot 65 dager ved slutten av året.  
 
Aktiviteten innen somatikk er fremdeles høyere i år enn i fjor. Det er en økning på 2,6 % 
innen heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske 
konsultasjoner (5,9 %).  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt tett oppfølging av helseforetakene særlig med hensyn 

til omstilling og bemanning. 
 
  
Bodø, den 22. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 8-2011 
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Oppsummering av utvikling 
Dette er en kort virksomhetsrapport for august basert på korte rapporteringer fra 
helseforetakene. En grundigere gjennomgang kommer i tertialrapport nr. 2-2011 som 
behandles i styret i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011. 
 
Regnskapet for august 2011 viser et positivt resultat på 48,4 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 18,2 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 35,3 mill kroner 
svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største resultatavviket pr. august 
2011 målt i %, men helseforetaket hadde et stort positivt avvik i august. Med unntak av 
Sykehusapoteket Nord HF har alle helseforetakene i foretaksgruppen et negativt budsjettavvik 
hittil i år. Dette innebærer at selv om Helse Nord har et positivt resultat hittil i år, er det 
fortsatt litt etter skjema på et budsjettert overskudd på 250 mill kroner. 
 

 
Merknad: Resultatet for UNN i august er justert med 0,2 mill kroner som følge av at resultat for juni var 0,2 mill kroner 
svakere enn redegjort for i rapport for juni.  
 
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 og et driftsnivå inn i 
2012 i tråd med satte forutsetninger/rammer. 
 
Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for 
hele 2011 et overskudd på 210-230 mill kroner, dvs. et resultat som er 20-40 mill kroner 
svakere enn budsjettert for 2011. Dette er før styrets reserve på 73,4 mill kroner tas i 
betraktning. Inklusiv denne reserven opprettholdes prognosen på 250 mill kroner i overskudd. 
Prognosen for helseforetakene er svekket siden forrige rapport, men Helse Nord RHF's 
prognose er økt. Det er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet på økonomisk balanse 
 
Helse Nord har 266 flere månedsverk i de ni første månedene av 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse 
Finnmark HF som har en svak vekst. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. 
Dette gjelder spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
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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. 
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Økonomi 

Resultat pr. august 2011 

 
Tabell: Resultat i august 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011. 
 
Regnskapet for august 2011 viser et positivt resultat på 48,4 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 18,2 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 35,3 mill kroner 
svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største resultatavviket pr. august 
2011, målt i % av inntekt. Målt i kroner ligger både Helse Finnmark HF og 
Nordlandssykehuset HF pr20 mill kroner etter budsjett pr. august 2011. Med unntak av 
Sykehusapoteket Nord HF har alle helseforetakene i foretaksgruppen et negativt budsjettavvik 
hittil i år. Dette innebærer at selv om Helse Nord har et positivt resultat hittil i år, er det 
fortsatt litt etter skjema på et budsjettert overskudd på 250 mill kroner. 
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Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i august 2011 og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 
 

 
 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Merknad: 
Resultatet for UNN i august er justert med 0,2 mill kroner som følge av at resultat for juni var 0,2 mill kroner svakere enn 
redegjort for i rapport for juni.  
 
Helse Finnmark HF har i august 2011 et positivt resultatavvik på 10,3 mill kroner og hittil i år 
et negativt resultatavvik på 20 mill kroner. Det positive resultatet i august 2011 skyldes i all 
hovedsak at Helse Finnmark HF har i august 2011 inntektsført en salgsgevinst ved salg av 
bolig på 2,4 mill kroner, for lite inntektsført ISF-inntekt i årets første åtte måneder og positive 
effekter ved drift og eiendom. Avviket hittil i år skyldes overforbruk på overtid og 
ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. Hittil i år ligger de største utfordringene ved Prehospital 
klinikk og Klinikk Hammerfest. Helse Finnmark har hatt manglende effekter av sine 
omstillingstiltak hittil i år og har som bakgrunn i det nedjustert årsprognosen til et negativt 
budsjettavvik på 20 mill kroner.   
 
Helse Finnmark er i en prosess hvor det er vedtatt reduksjon med 70 årsverk fordelt på alle 
klinikkene i helseforetaket. Prosessen er satt i gang, og detaljer rundt disse tiltakene vil 
presenteres for styret i Helse Finnmark HF slutten av september 2011. Det forventes at 
allerede innført stillingsstopp i helseforetaket og restriksjoner på bruk av overtid vil gi noe 
effekt i 2011. Det forutsettes derfor at helseforetaket vil vise budsjettert resultat ut året.   
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i august 2011 et negativt resultatavvik på 4,3 mill kroner 
og hittil i år et negativt resultatavvik på 19,9 mill kroner. Den største enkeltårsaken til det 
negative avviket i august 2011 skyldes overforbruk av lønn. NLSH har i august 2011 
ytterligere nedjustert resultatprognosen sin for 2011 til et budsjettavvik på 22 mill kroner 
inkludert lønnsoppgjøret. Det er også knyttet usikkerhet til merkostnadene for 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 9,5 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 august 2011 et positivt resultatavvik på 
4,8 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 10,7 mill kroner. For august måned 
har helseforetaket et positivt budsjettavvik på ISF-inntektene, og sommermånedene med 
lavere ISF-inntekter enn budsjettert er dermed en isolert nedgang knyttet til lavere drift i 
sommermånedene. Gjestepasientkostnadene øker også i august 2011 og bidrar til et økende 
budsjettavvik innenfor denne posten.   
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UNN opprettholder en prognose i henhold til styringsmål. Risikoområdene for underskudd 
gjelder i all hovedsak gjestepasientkostnader og effekter av årets lønnsoppgjør utover 
budsjett.  
 
Helgelandssykehuset HF har i august 2011 et negativt resultatavvik på 3,5 mill kroner og 
hittil i år et negativt resultatavvik på 11,5 mill kroner. Det negative avviket i august 2011 
skyldes i all hovedsak kostnadsføring av avregning for 201labprøver fra 2010 på 1,2 mill 
kroner, overforbruk pasientreiser i august 2011 på 1,7 mill kroner og for lite avsatt til 
lønnsoppgjør pr. august 2011 på 1,8 mill kroner.  Det negative budsjettavviket hittil i år 
skyldes i hovedsak noe lavere aktivitet enn plan innen somatikk (døgn/dag), overforbruk 
varekostnader og andre driftskostnader. Helgelandssykehuset HF har pr. august 2011 
nedjustert prognosen til et negativt budsjettavvik på 5 mill kroner. 
 
Helse Nord IKT har et positivt resultatavvik i august på 1,0 mill kroner og et positivt 
resultatavvik hittil i år på 0,3 mill kroner. 
 
Sykehusapotek Nord HF har hittil i år et positivt resultatavvik på 1,1 mill kroner. 
 
Helse Nord RHF har i august 2011 et positivt resultatavvik på 9,6 mill kroner og hittil i år et 
positivt resultatavvik på 25,4 mill kroner. Prognose for 2011 er et overskudd på 27 mill 
kroner, før det tas hensyn til styrets reserve på 73,4 mill kroner. 
  

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

Resultatprognose for 2011 
De negative resultatavvikene hittil i år tilsier at alle sykehusforetakene med unntak av UNN 
har stor risiko for ikke å oppfylle resultatkravene for 2011. Forhold som manglende 
tiltakseffekt og dyrere lønnsoppgjør gjør at måloppnåelsen er usikker. Samlet sett er 
prognosene for helseforetakene ca. 50 mill kroner i avvik. Gitt den økonomiske utviklingen i 
helseforetakene vurderer adm. direktør at risikoen er stor for at resultatet blir dårligere. 
 
Adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 er et overskudd på 210-230 mill kroner. 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. 
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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. august 2011 realisert effekter av tiltak for 8,3 mill kroner. 
Helseforetaket forventer at etableringen av rusenheten skal gi effekter i størrelsesorden 3 mill 
kroner i løpet av årets siste måneder. Basert på Helgelandssykehuset HF's resultatutvikling 
med løpende underskudd samt nedjusteringen av årsprognosen er det et økt behov for 
ytterligere grep for å innfri foretakets resultatkrav for 2011. 
 
Helse Finnmark HF har pr. august 2011 realisert effekter av tiltak for 10,1 mill kroner.    
Effekten av omstillingsplanen har vært betydelig lavere enn planlagt og har gjort det 
nødvendig å revurdere risikoen av omstillingsplanen. Helseforetaket har som en følge av 
denne vurderingen nedjustert forventet årseffekt av omstillingsplanen. 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 HF vedtok 26. 
august 2011 en reduksjon av 70 stillinger innen utgangen av 2011. 
  
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. august 2011 realisert 40 mill kroner av 
tiltakspakken. 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. For august 2011 er denne trenden 
snudd, og ISF-inntektene er igjen høyere enn budsjettert. 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. 
august 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 per august 2011 
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god, men den er noe svakere enn den burde være 
korrigert for forsinket fremdrift i investeringsprogrammet.  
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Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 429 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
august 2011. 
 

 
      

I likviditetsprognosen er det forutsatt at overskuddet fra KLP i 2010 skulle benyttes til å 
betale pensjonspremien. KLP har, etter pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), 
ikke betalt ut overskuddet for 2010. Dette forklarer cirka 55 mill kroner av den svekkede 
likviditeten. 
 
Prognose likviditet 
Ved utgangen av august 2011 var likviditetsbeholdningen 68 mill kroner lavere enn 
prognosen. Fremdriften i investeringsprogrammet er 175 mill kroner lavere enn justert 
fremdriftsplan som er grunnlaget for likviditetsprognosen.  
 
Betalt premie er cirka 112 mill kroner høyere enn forutsatt i prognosen. Dette skyldes flere 
forhold: 
• HOD har pålagt KLP å holde tilbake overskuddet for 2010 
• KLP har krevd inn ekstraordinær reguleringspremie for 2010 på 51 mill kroner 
• Arbeidsgiveravgift på økt premie 
 
Resultatet til foretaksgruppen er pr. august 36 mill kroner dårligere enn budsjett. 
 
Korrigert for alle disse forhold er likviditetsbeholdningen 95 mill kroner mindre enn forutsatt. 
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Personal 

Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar-september 2010 og januar-september 2011, samt endring fra 
2010 til 2011 
 
Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til september 2011. Deler av utlønning i 
september 2011 har påvirkning på resultatet i august 2011, og disse dataene er tatt med.  
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene. Tabellen over viser en 
gjennomsnittlig økning i bemanningen på 266 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.  
 
Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr at det 
er ansatte som går på fastlønn som øker og ikke bare på overtid og timelønn.  
 

 
Figur: Utvikling av bemanning 2009 – 2011 i Helse Nord RHF. 
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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. Oppfølging av ufrivillig deltid vil også 
bli omtalt i tertialrapport nr. 2-2011, som forelegges styret i Helse Nord RHF i oktober 2011. 

Sykefravær 

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

 
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 juli 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 juli 2011 er sykefraværet 0,2 % høyere enn 
for juni 2010. Her er økningen i fraværet under 56 dager. 
 
Selv om sykefraværet har vært høyere i første halvdel av 2011 enn 2010 er tendensen at 
fraværet har vært fallende mot motsatt trend i fjor. Juli viser en økning i sykefraværsprosent 
sammenlignet med juli i fjor, men antall sykefraværsdager er lavere.  
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Figur: Sykefravær 2010 og 2011 for hele Helse Nord. 
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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, og at fristbrudd ikke skal forekomme. Se vedlegg for mer forklaring rundt 
begrepsbruk og tolkning av ventelistedata og fristbrudd. 
 
Siste offisielle ventelistetall fra NPR kommer fra juni måned. Disse viser en ventetid på 71 
dager. Dette er konsistent med tall fra Helse Nords styringsportal.  
 
I august 2011 var ventetiden for pasienter som ble avviklet fra venteliste tre dager kortere enn 
for samme måned i 2010. Med unntak av UNN har helseforetakene en økning i august, hvor 
Helgelandssykehuset HF har en økning på 16,7 dager. Årets første åtte måneder hadde totalt 
sett 2,4 dager kortere ventetid enn samme periode i fjor. Det har vært en reduksjon i 
ventetiden ved UNN, mens Nordlandssykehuset HF har hatt den største økningen. Selv om 
ventetiden viser en positiv trend vil det by på utfordringer å få gjennomsnittlig ventetid ned 
mot 65 dager ved slutten av året.  
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Tabell: Snitt ventetid for alle avviklede pasienter august 2010 sammenlignet med august 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 åtte dager i 
august 2011 sammenlignet med august 2010, og det er en reduksjon på 8,7 dager hittil i år. 
UNN og Nordlandssykehuset HF viser en nedgang i ventetiden både i august og hittil i år 
sammenlignet med samme perioder i fjor. Helgelandssykehuset HF viser en vesentlig økning i 
august 2011og en liten økning hittil i år. Helse Finnmark HF ligger på omtrent samme nivå. 
 
Totalt for regionen innebærer dette altså at mens ventetiden for alle pasientene bare er svakt 
redusert, er ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp gått ned med 12-13 %. 
 

 
Tabell: Snitt ventetid for avviklede rettighetspasienter mai 2010 sammenlignet med mai 2011 og ventetid hittil i 
år 2010 og 2011. Kilde: Helse Nords styringsportal 
 
Helse Nord satte i slutten av 2010 i gang regionale tiltak i form av kvalitetsmidler vedtatt av 
styret i Helse Nord i styresak 121 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3 og 
styresak 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. 
 
I august 2011 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.  
 
På grunn av skifte av teknisk plattform hos Norsk Pasientregister foreligger det ikke offisielle 
tall for ventetider for lengre enn juni 2011. For rapportering til Helse- og 
omsorgsdepartementet er det ventetidstall fra NPR som skal brukes. Disse tallene har 
erfaringsmessig et lite avvik fra tall som kommer direkte fra Helse Nords systemer. 
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Andel fristbrudd for rettighetspasienter 
Andel fristbrudd for rettighetspasienter viste i juni og juli 2011 en nedgang etter en liten 
økning tidligere i år. August 2011 viser en liten økning igjen, noe som skyldes at aktiviteten 
øker etter sommerferien og pasienter som har stått på venteliste blir tatt til behandling. 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. 
 
Andel fristbrudd i NPR's offisielle tall viser en litt høyere andel fristbrudd for avviklede og litt 
lavere for fristbrudd blant ventende pasienter. 

 
Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2010 - august 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, når disse pasientene blir 
behandlet (avviklet). Dette er ikke pasienter som reelt sett bør prioriteres, men som vil 
medføre fristbrudd. 
 
Andelen fristbrudd for ventende pasienter pr. medio september 2011 er 17 % og har vært 
økende etter juli 2011. Det er flest ventende pasienter innenfor hud- og veneriske sykdommer. 
Gjennomgang i helseforetakene har vist at det er et behov for en gjennomgang av praksisen 
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 som viser antall fristbrudd for ventende og antall ventende som har mindre enn 14 dager 
til frist fordelt på helseforetak. 
 
Adm. direktør er ikke tilfreds 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 
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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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Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Nord RHF 

 

 
Fristbrudd pr. HF 

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