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    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne saken har som formål å gjøre rede for statusen i Helse Nord på en rekke saker, 
herunder kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi etter årets to første tertial. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Dette faller spesielt inn under Helse Nords kjerneverdier - kvalitet, trygghet og respekt – med 
hensyn til trygghet for resultatene og måling på viktige parametre i driften av 
foretaksgruppen. 
 
Sammendrag 
Ved utgangen av 2. tertial 2011 viser foreløpige tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en 
ventetid på 80 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Dette er en økning fra 
månedene før, men ikke over nivået fra i fjor. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de to første tertialene 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. 
Det er en positiv utvikling innen rusbehandling. Her er det en økning i 
behandlingskapasiteten. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne går ned for Helse 
Nord, både i 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 samt hittil i år 
sammenlignet med hittil i fjor. 
 
Andelen epikriser sendt innen sju dager viser en økning til rundt 73 % for Helse Nord. Dette 
er en økning fra tidligere perioder, men det er fortsatt langt igjen til kravet om 100 %. 
 
Selv om helseforetakene er litt etter skjema i sine budsjetter, vil Helse Nord få et positivt 
resultat som vil bli bedre enn budsjett for 2011. Dette er med bakgrunn i bl. a. posten til 
styrets disposisjon på 70 mill kroner som vil bli inntektsført fra oktober 2011 av, og som 
dermed gir grunnlag for å sette en prognose på 250-320 mill kroner. Det planlagte 
overskuddet bygges opp for å kunne håndtere investeringene som kommer med nye 
sykehusbygg i blant annet Vesterålen, Kirkenes og Narvik.  
 
Det er nødvendig å ha en underliggende økonomisk utvikling som kan bære investeringer i 
nye sykehusbygg og for å kunne investere i andre tiltrengte områder, som medisinteknisk 
utstyr. 
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Helse Nord har 266 flere månedsverk i de to første tertialene i 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå i alle HF-ene, unntatt Helse 
Finnmark HF som har en liten vekst. 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.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2011 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges 
frem ved møtestart. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp utviklingen på ventetider og spesielt sørge for at 
helseforetakene har en målrettet oppfølging av fristbrudd. 

 
3. Styret ber adm. direktør legge til rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers 

av foretaksgruppen, slik at alle helseforetak kan dra felles lærdom av erfaringer. 
 

 
Bodø, den 18. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2011 
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Oppsummering  
Styret i Helse Nord har hittil i 2011 budsjettert med et resultat på 162 mill kroner. Resultatet 
hittil er på 126,7 mill kroner, noe som er 35,3 mill kroner svakere enn forutsatt. Med unntak 
av Sykehusapotek Nord HF har alle helseforetakene i foretaksgruppen et negativt 
budsjettavvik hittil i år. Helse Finnmark HF har det største resultatavviket pr. august 2011 
målt i %, men viser en mindre negativ trend ut av 2. tertial enn tidligere i år. 
 
Selv om helseforetakene er litt etter skjema i sine budsjetter, vil Helse Nord få et positivt 
resultat som vil bli bedre enn budsjett for 2011. Dette er med bakgrunn i bl. a. posten til 
styrets disposisjon på 70 mill kroner som vil bli inntektsført fra oktober 2011 av, og som 
dermed gir grunnlag for å sette en prognose på 250-320 mill kroner. Det planlagte 
overskuddet bygges opp for å kunne håndtere investeringene som kommer med nye 
sykehusbygg i blant annet Vesterålen, Kirkenes og Narvik.  
 
Det er nødvendig å ha en underliggende økonomisk utvikling som kan bære investeringer i 
nye sykehusbygg og for å kunne investere i andre tiltrengte områder, som medisinteknisk 
utstyr. 
 
Helse Nord har 266 flere månedsverk i de to første tertialene i 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene, unntatt Helse 
Finnmark HF som har en liten vekst. Dette er en fortsettelse av trenden fra 1. tertial. 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. 
  
Ved utgangen av 2. tertial viser foreløpige tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 
80 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Dette er en økning fra månedene 
før, noe som er naturlig siden målingen viser pasienter som er avviklet fra ventelistene. Dette 
betyr at man teller kun de som er tatt av ventelistene, og på sommeren prioriteres pasienter 
som har høyere behov for helsehjelp, noe som presser ventetiden ned. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de to første tertialene 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.  
 
Det er en positiv utvikling innen rusbehandling. Økning i behandlingskapasiteten som følge 
av ombygging og omstilling innen TSB1

 

 og anskaffelse av flere private TSB-
behandlingsplasser for inntil 20 mill kroner bidrar til en kapasitetsøkning. 

Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne går ned for Helse Nord. Både i 2. tertial i år 
sammenlignet med samme periode i 2010 samt hittil i år sammenlignet med hittil i fjor. 
 
  

                                                 
1 TSB = Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
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Andelen epikriser sendt innen sju dager viser en økning til rundt 73 % for Helse Nord. Dette 
er en økning fra tidligere perioder, men det er fortsatt langt igjen til kravet om 100 %. Både 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har prosjekter for epikriser 
ved utskrivning. 
 
Andelen korridorpasienter er økende fra tidligere perioder. Dette er knyttet delvis til 
byggeaktiviteter ved Nordlandssykehuset Bodø og delvis til kapasitetsutfordringer ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang rapportering på nye kvalitetsindikatorer, og 
det er første gang vi har tall på disse indikatorene i denne rapporten. Blant disse er 
perinealruptur2

 

, der Helse Nord har betraktelig lavere andel av alvorlige fødselsrifter enn de 
andre regionene. Andelen hjerneinfarktpasienter gitt trombolysebehandling er lavere enn for 
landet før øvrig. En snarlig behandling med trombolyse kan redde flere liv og er målet for en 
informasjonskampanje Helse Nord setter i gang i tiden fremover. 

 

                                                 
2 perinealruptur: rifter i hud og slimhinne rundt skjede- og endetarmsåpningen (i forbindelse med vaginal fødsel) 
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Aktivitet 

Somatikk   

 
Tabell: Somatisk aktivitet Helse Nord pr. august 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Kilde: 
Analysesenteret Lovisenberg  
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 4,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Den prosentvise veksten er 
spesielt stor på Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN). 
 
Dagopphold poliklinikk har en nedgang på alle helseforetak, hvor unntaket er UNN som har 
en økning.  
 
Heldøgnsopphold har en økning fra samme periode i fjor. Det er en økning ved alle 
helseforetakene i foretaksgruppen. NLSH har den største økningen i foretaksgruppen og 
skyldes økning i alle klinikkene i helseforetaket. Polikliniske konsultasjoner har en økning på 
5,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en økning ved alle helseforetakene i 
foretaksgruppen.   

Psykisk helsevern  
Psykisk helsevern for barn og unge  
Utviklingen innen BUP er generelt positiv i alle helseforetakene. Trenden med økning i 
aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter samtid som det har vært en økning i 
ventetiden i foretaksgruppen i perioden januar til august 2011.    
  
Rapportene fra helseforetakene viser at det generelt er lavere aktivitet enn forutsatt innen 
psykisk helsevern for voksne.  
  

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar-august 2011 sammenlignet med samme periode i 
2010. 
 

Helse Nord - somatisk aktivitet 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 356 857 373 271 4,6 %
Totalt antall opphold somatikk 85 124 85 491 0,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 16 413 16 504 0,6 %
dagopphold innlagte 15 176 14 070 -7,3 %
heldøgnsopphold innlagte 53 535 54 917 2,6 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 271 733 287 780 5,9 % 5,0 %

Barne- og ungdomspsykiatri 2 010 2 011 endring 10-11
Antall polikliniske konsultasjoner 46 142 49 931 8,2 %

Antall utskrevne pasienter 217 269 24,0 %

Antall liggedøgn 6 676 6 748 1,1 %

Antall oppholdsdager 346 1 111 221,1 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 77 858 86 754 11,4 %
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Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. august 2011 
viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt 
positivt at den polikliniske aktiviteten øker med 8,2 % i forhold til samme tidspunkt i fjor.  
 
For Helse Finnmark HF viser aktivitetstallene for PHBU at antall polikliniske konsultasjoner 
ligger over plantall og antall konsultasjoner for samme periode i 2010. 
 
Aktiviteten ved Helgelandssykehuset HF innen PHBU har vært bra pr. august 2011 
sammenlignet med 2010.  
 
Ved NLSH viser tallene innenfor PHBU at det går i positiv retning. Aktiviteten er høyere enn 
plan med unntak av refusjonsberettigede konsultasjoner. Poliklinisk aktivitet har økt i Bodø 
og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten. Nedgangen i Lofoten skyldes langtids sykefravær 
hos en av behandlerne. Heldøgnsopphold har gått noe ned sammenlignet med i fjor, men 
antall utskrivninger er likevel 3 % over plan. Dette viser en positiv trend mot vridning fra 
døgn til dag. 
 
Ved UNN er aktiviteten innen PHBU økt sammenlignet med i fjor. Helseforetaket rapporterer 
om at dette blant annet skyldes bedre datakvalitet. Den negative trenden innen psykisk 
helsevern for voksne (PHV) ved UNN fortsetter med en nedgang i aktiviteten sammenlignet 
med samme periode i fjor. Polikliniske konsultasjoner er redusert, og det er spesielt en 
nedgang blant indirekte konsultasjoner. Noe av reduksjonen skyldes sannsynligvis 
etterregistreringer. UNN jobber aktivt med å kartlegge årsaker til aktivitetsnedgangen. 
 
Psykisk helsevern for voksne 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne går ned for Helse Nord. Både i 2. tertial i år 
sammenlignet med samme periode i 2010 samt hittil i år sammenlignet med hittil i fjor. 
 
Ved NLSH er aktivitet innenfor voksenpsykiatri betydelig lavere enn plan. Polikliniske 
konsultasjoner ligger 3 % under plan, men det er økt virksomhet dette tertialet for 
helseforetaket totalt. Aktiviteten ser nå ut til å gå i riktig retning i Bodø, mens Vesterålen 
fortsatt har et stort forbedringspotensial. NLSH har iverksatt tiltak for å snu den negative 
utviklingen innenfor voksenpsykiatrien i Vesterålen. Reduksjonen i aktivitet i Lofoten skyldes 
at en lege er ute av poliklinikken i forbindelse med spesialisering.   
 
UNN har en nedgang i aktiviteten innen både heldøgnsopphold, konsultasjoner og indirekte 
konsultasjoner sammenlignet med både 2. tertial i fjor og hittil i fjor. 
 
Ved Helgelandssykehuset HF er poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for voksne på 
nivå sammenlignet med 2010. Aktiviteten er fremdeles langt under plan  
 
Ved Helse Finnmark HF er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner innen psykisk 
helsevern for voksne pr. august 2011 over samme periode i fjor, men under plantall.    
 
Adm. direktør er bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern 
for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot utviklingen i ventetider. 
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Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere (TSB) 
Det er en positiv utvikling innen rusbehandling. Økning i behandlingskapasiteten som følge 
av ombygging og omstilling innen TSB og anskaffelse av flere private TSB-
behandlingsplasser for inntil 20 mill kroner bidrar til en 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 i løpet av 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.   
 
Helse Finnmark HF har en økning i liggedøgn og rapporterer om at årsaken til økningen 
skyldes at de har fått kontroll over bemanningen i Finnmarksklinikken.  
  
Samlet i Helse Nord har antallet utskrevne pasienter fra døgnbehandling pr. august 2011 økt 
vesentlig sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at flere pasienter får tilbud om 
døgnbehandling.    
 
Data for aktivitet på rusbehandling kommer fra systemet Rusdata. Dette er ikke velegnet som 
styringssystem. Det vil bli byttet ut i tiden fremover og er et av de første områdene som skal 
implementeres i nytt pasientjournalsystem. 
 

 
Tabell: Aktivitet TSB januar – august 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 

  

Rusomsorg 2 010 2 011 endring 10-11
Antall utskrevne pasienter 377 567 50,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner 8 477 9 278 9,4 %

Antall liggedøgn 15 401 17 536 13,9 %
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Kvalitet  
Fra januar 2011 har Helse Nord rapportert ventetid og fristbrudd 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 bruker SAS-portalen til å overvåke og følge opp flere av 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 
Norsk Pasientregister (NPR), og ventelistetallene hentes ut før all registrering er gjennomført, 
vil det forekomme noen 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. 
 
Grunnlaget i denne rapporten er i størst grad basert på tall fra NPR. 
 
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 et kortsiktig og et langsiktig arbeid for å rydde opp i 
systemene for å kunne gi korrekte og omforente styringsdata.  

Ventetider, pasientforløp og fristbrudd 
I figur under vises gjennomsnittlig ventetid fordelt på somatikk, psykisk helsevern barn og 
unge, psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere for 
perioden januar – juli 2011. I den påfølgende teksten kommenteres de enkelte områdene. 
 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid Helse Nord i 2011 fordelt på område 
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen somatikk 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid somatikk for Helse Nord. Kilde HN styringsportal.    
 
Sammenlignet med i fjor ligger ventetiden for alle pasienter samlet sett litt under nivået fra 
2010. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har gått ned, mens ventetiden 
for pasienter uten rett til prioritert har gått noe opp. I samme tid har andelen som får rett til 
prioritert helsehjelp økt med rundt ti prosentpoeng. 
 
Helseforetakene har gjort et betydelig arbeid med å rydde i ventelister i 2010-2011. Likevel er 
det fortsatt store utfordringer på å nå kravene om å redusere ventetider til 65 dager.  
  
Utviklingen i ventetid i somatikk følger samme månedlige variasjoner i 1. og 2. tertial 2010 
og 2011. Ventetiden synker frem mot sommeren for så å få en økende trend over sommeren, 
når bemanningen øker, og pasienter som har ventet gjennom sommeren avvikles fra 
ventelistene. Det er fortsatt store utfordringer på å redusere ventetid for pasienter i Helse Nord 
for å holde denne på et stabilt lavere nivå.     
 
Nordlandssykehuset HF viser til kapasitetsproblemer innen lungemedisin. Hudsykdommer og 
nevrologi er fagområder med både lange ventetider og fristbrudd både ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Det er generelt lang ventetid på MR og 
røntgenundersøkelser.  
 
Pasienter med rett til prioritert helsehjelp har betydelig kortere ventetid enn pasienter uten rett 
til prioritert helsehjelp. Dette er riktig prioritering i tråd med prioriteringsforskriften.   
 
I Helse Finnmark HF er gjennomsnittlig ventetid innenfor somatikk på 91 dager som er en 
økning på 4,4 dager siden samme periode i fjor. 
 
Ventetiden for alle avviklede pasienter ved UNN er 89,2 dager i gjennomsnitt. Dette er en 
nedgang på 16 døgn i forhold til samme tidspunkt i 2010, men likevel fortsatt et for høyt nivå.   
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Nordlandssykehuset HF har hatt en økning på 1,5 dager i gjennomsnittlig ventetid innenfor 
somatikken og er pr. august 2011 på 82,3 dager.    
 
Helgelandssykehuset HF gjør har hatt størst økning i foretaksgruppen fra samme periode i fjor 
på 16 dager, med en ventetid på 81,6 dager per august. 
 
Totalt for foretaksgruppen har det vært en reduksjon i ventetiden for rettighetspasienter fra 
90,4 dager pr. 2. tertial i 2010 til 86,2 dager pr. 2. tertial 2011.  For pasienter med rett til 
prioritert helsehjelp har UNN og NLSH en reduksjon sammenlignet med samme periode i 
fjor. Helgelandssykehuset HF viser en liten økning, mens Helse Finnmark HF øker med 16 
dager. Totalt for foretaksgruppen er det en reduksjon i ventetid for pasienter med rett til 
prioritert helsehjelp fra 75,6 dager til 67,1 dager.   
 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid somatikk pasienter med/uten til prioritert helsehjelp i Helse Nord i perioden  
Januar – august 2011. Kilde HN styringsportal.   
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien 

 
 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter jan-august 2011. (OBS: Kun 15 stk avviklede i Finnmark i april, 
derfor ekstremverdi på ventetid.) 
  
Samlet for Helse Nord er situasjonen forbedret fra 2. tertial 2010, men det er ikke en 
tilstrekkelig endring. Vi ser en økning i gjennomsnittlig ventetid i Helse Nord innen PHBU i 
siste halvdel av perioden. 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). 
 
Adm. direktør er bekymret over utviklingen i ventetiden innen psykisk helsevern for barn og 
unge vil følge utviklingen nøye fremover. 
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien   

 
Figur: Ventetid avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien fordelt på helseforetak i 2011 Kilde: NPR 
 
Samlet for Helse Nord er den gjennomsnittlige ventetiden for voksne pasienter ordinært 
avviklet innen psykisk helsevern økt i løpet av 2011. Innsatsen for å øke aktiviteten og 
redusere ventetider må styrkes. Ser vi dette i sammenheng med aktiviteten, vises det at 
ventetiden er høyere enn den tidligere har vært, samtidig som aktiviteten har gått ned. 
 
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmisbrukere (TSB)  
Helseforetakene rapporterer at det generelt er mangelfulle ventetidstall innen TSB. 
Helgelandssykehuset HF har ventetid på 55 dager pr. august. Nordlandssykehuset HF har 
hittil ikke rapportert særskilt på TSB. Det vises til at området ennå ikke er implementert i 
DIPS. UNN’s ventetid varierer mellom 80 og 100 dager i 2011, 84 dager pr. juni 2011.   
 
Som beskrevet i aktivitetskapitlet foregår det for tiden en kapasitetsøkning i regionen. Det 
forventes at økningen i behandlingskapasiteten skal gi og en betydelig reduksjon i ventetider.   
 
Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker    
Mål: 100 % 
Prosentandelen ventetider som er oppdatert er forbedret i 2011. Spesielt har UNN en økning 
fra forrige målepunkt med 95 % av ventetidene oppdatert siste fire uker.  
 
Nordlandssykehuset HF som har den laveste andelen i foretaksgruppen, viser til at de har 
utfordring knyttet til psykiatrien og somatikk i Vesterålen. 

 
Tabell: Andel ventetider oppdatert siste fire uker ved utgangen av 2. tertial 2010 sammenlignet med 2011. 

 
pr. 2. tert 2010 pr. 2. tert 2011 

Helgelandssykehuset HF 94 % 81 % 
Helse Finnmark HF 63 % 69 % 
Nordlandssykehuset HF 68 % 61 % 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 70 % 95 % 
Totalt Helse Nord 73 % 77 % 
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Fritt sykehusvalg har informert om at de fra april 2011 vil fjerne ventetider fra nettsiden som 
ikke er oppdatert. 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 2009 - 2011 
 
Figuren viser samlet for Helse Nord andelen av pasienter under 23 år med psykiske eller 
rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen ti virkedager. Denne viser at 
foretaksgruppen har en liten negativ trend. Helse Finnmark HF har her den største 
utfordringen. Rapporteringen fra NPR ligger ett tertial i etterkant.   
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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. Kilde NPR. 
 
Figuren viser samlet for Helse Nord andelen av pasienter under 23 år med psykiske eller 
rusrelaterte lidelser som har fått helsehjelp innen 65 virkedager. 
 
Tallene viser en positiv utvikling i alle helseforetak med unntak av Nordlandssykehuset HF, 
som har en litt negativ trend, men som ligger på omtrent samme nivå som resten av 
foretaksgruppen.  Rapporteringen fra NPR ligger ett tertial i etterkant.   
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Fristbrudd 
 

 
Figur: Fristbrudd fra jan – august 2011. Merknad: offisielle tall frem til juli, foreløpige tall for august. Kilde 
NPR. 
 
Andelen fristbrudd har økt fra januar til august 2011. Helgelandssykehuset HF har den største 
utfordringen med størst andel fristbrudd i perioden, jf. tallene fra NPR. I Helse Nords 
styringsportal har Helgelandsykehuset HF en betydelig lavere andel fristbrudd. 
Helgelandssykehuset HF har gjennomgående et lavt nivå på ventetidene, og det er ulogisk at 
andel fristbrudd skal være så høyt. Dette må undersøkes nærmere. 
  
Fristbrudd er høyt prioritert i helseforetakene, men dette har hittil ikke hatt ønsket effekt. 
Helse Nord er fortsatt langt unna målet på null fristbrudd. Adm. direktør er ikke fornøyd med 
utviklingen.  
 
Det er fortsatt nødvendig å ha høy oppmerksomhet på å redusere fristbrudd, med et spekter av 
tiltak som omfatter å sikre god datakvalitet, definere fagområder med for lav 
produksjon/kapasitet, riktig bruk av prioriteringsveilederne, pasientforløpsprosesser. Helse 
Nords styringsportal gir en god oversikt over fristbrudd for ventende pasienter og kan også 
forutsi antall fristbrudd for ventende pasienter på en sånn måte at fristbrudd i større grad kan 
unngås.  
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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 – 1. Tertial 
2011. Kilde: NPR   
 
Helse Nord har pr. 1.tertial 2011 en andel epikriser sendt ut innen én uke på 73 % og er 
betydelig under kravet om 100 % innen én uke.   

Det har vært en generell forbedring i de fleste helseforetakene, hvor det er fokus i 
helseforetakene på bedring av indikatoren. Det gjennomføres prosjekt ved UNN og 
Nordlandssykehuset HF for å utstede epikriser ved utskrivelse. Prosjektet ved 
Nordlandssykehuset HF er i siste fase.   

Helgelandssykehuset HF har satt fokus på å bedre andelen epikriser. Dette har resultert i en 
økning fra 1. tertial fra 69 % til 75 % andel epikriser sendt innen én uke.  

Helse Finnmark HF er betydelig under målet på 100 %. Helseforetaket har utarbeidet en 
rutine som skal bedre andelen epikriser sendt innen en uke 

 
Andel korridorpasienter 
Mål: 0 

  
 Figur: Andel korridorpasienter. 1.tertial 2009 – 1. Tertial 2011. Kilde NPR 
 
Det generelle inntrykket er at Helse Nord fortsatt ikke har tiltak som sikrer at situasjonen vil 
endres i 2011. Korridorpasienter inkluderer pasienter som ligger på unormerte rom. Det er 
fortsatt NLSH og UNN som har flest korridorpasienter i foretaksgruppen. 
 

1. tert 2009 2. tert 2009 3. tert 2009 1. tert 2010 2. tert 2010 3. tert 2010 1. tert 2011
Helse Nord 59 % 62 % 58 % 60 % 60 % 62 % 73 %
Helse Finnmark 56 % 60 % 52 % 59 % 66 % 63 % 75 %

UNN 62 % 61 % 60 % 57 % 55 % 58 % 76 %

Nordlandssykehuset 55 % 58 % 55 % 63 % 63 % 66 % 67 %

Helgelandssykehuset 65 % 74 % 64 % 66 % 64 % 64 % 75 %
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Nordlandssykehuset HF har fortsatt høyt andel korridorpasienter. I tillegg til problemene 
knyttet til byggeprosessen i Bodø har det vært en betydelig økning av døgnopphold i 
sykehuset det siste året. Nordlandssykehuset HF har prosjekter som skal redusere 
korridorpasienter og bedre pasientflyt, herunder etablering av ny observasjonspost, prosjekt 
pasientflyt i akuttmottaket og etablering av prehospitale observasjonssenger i utvalgte 
kommuner. 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.  
  
Deltakelse på den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen 
Alle helseforetakene rapporterer deltakelse på den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
Alle foretakene går i gang med Global Trigger Tool (GTT). Nordlandssykehuset HF har et 
prosjekt på å utvikle automatisk strukturert journalundersøkelse (ASJ). 
 
Helse Nord arrangerte i september 2011 den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen med 
veldig mange gode tilbakemeldinger. 
 
Trombolyse 

 
Tabell: Andel trombolysebehandlinger utført på pasienter under 80 år. Periode 1.tertial 2011. 
Kilde NPR. 
 
Helse Nord har en andel trombolysebehandler utført på pasienter under 80 år som ligger noe 
under landsgjennomsnittet. Den nordnorske befolkningen ser ut til å ha en høyere terskel for å 
oppsøke lege ved plager. Trombolyse er en behandling som ideelt sett må settes i gang innen 
kort tid etter hjerneinfarkt. Problematikken vil bli adressert gjennom en 
informasjonskampanje i Helse Nord til vinteren. 
 
Perinealruptur 

 
Tabell: Andel fødselsrifter (sfinkterruptur grad 3 og 4) perioden 1.1 – 31.10. 2010 i foretaksgruppen og snitt 
hele landet. Kilde NPR. 
 

Måltall

Andel (%) 
trombolysebehandlinger 
utført på pasienter under 

80 år
Nordlandsykehuset HF 2,7 %
Helgelandsykehuset HF 5,6 %
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 8,3 %
Helse Finnmark HF 0,0 %
Helse Nord RHF 5,0 %
Landet 6,2 %

Andel (prosent) 
fødselsrifter totalt

Andel (prosent) 
fødselsrifter u/ 

instrument
Nordlandsykehuset HF 1,8 % 1,4 %
Helgelandsykehuset HF 2,2 % 1,1 %
UNN HF 1,6 % 1,2 %
Helse Finnmark HF 0,8 % 0,4 %
Helse Nord RHF 1,6 % 1,1 %
Landet 2,3 % 1,7 %
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Helse Nords andel fødselsrifter totalt ligger under landsgjennomsnittet som er på 2,3 %.  Det 
er gledelig at Helse Nord ligger under landssnittet. Spesielt gode tall i Helse Finnmark, som 
har opparbeidet spesiell kompetanse på området. 
 
Underekstremitetsamputasjoner diabetespasienter 

 
 Tabell: Antall amputasjoner pr. 1000 diabetespasienter perioden 1.1 – 31.10. 2010 i Helse Nord og snitt hele 
landet. Kilde NPR. 
 
Antall amputasjoner pr. 1000 diabetespasienter er under landsgjennomsnittet som er på 2,3. 
Det foreligger for tiden ikke sammenlignbare data fra NPR som muliggjør en sammenligning 
over tid. 

Psykisk helsevern 
Andel tvangsinnleggelser, ratejustert for befolkning i opptaksområdet 
Mål: Ned 

 
Tabell: Antall tvangsinnleggelser pr. 10 000 i Helse Nords opptaksområde. Kilde: DIPS 
 
Det er kun Nordlandssykehuset HF og UNN som har anledning til å bruke tvangsinnleggelser 
i Helse Nord. Andelen pasienter ved UNN som tvangsinnlegges er gjennomgående rundt 
dobbelt så høy som andelen for Nordlandssykehuset HF. 
 

Antall 
tvangsinnleggelser 

pr. 10000 innbyggere
1. tertial 2009 4,9
2. tertial 2009 6,0
3. tertial 2009 6,2
1. tertial 2010 5,5
2. tertial 2010 6,4
3. tertial 2010 6,3
1. tertial 2011 6,1
2. tertial 2011 6,1
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Tabell: Andel tvangsinnleggelser i prosent at totalt antall innleggelser. 
 
I november 2011 vil adm. direktør legge fram sak for styret om tiltak for redusert og riktig 
bruk av tvang, Oppfølging vil bli lagt som krav i oppdragsdokument 2012 til helseforetakene. 

Andre kvalitetsindikatorer 
Når det gjelder indikatorene listet opp under, publiserer ikke Norsk Pasientregister (NPR), tall 
fra 2. tertial før i november 2011. Disse indikatorene er omtalt i tertialrapport nr. 1-2011, jf. 
styresak 67-2011 Tertialrapport nr 1-2011. 
 
• Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge 
• Datakvalitet lovgrunnlag psykisk helsevern voksne 
• Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern voksne 
• Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft 
• Tid fra henvisning til første behandling lungekreft 
• Tid fra henvisning til første behandling brystkreft 
 

 
 
 
  

UNN
Nordlands-
sykehuset

Helse Nord 
totalt

1. tertial 2009 18,4 % 10,8 % 15,3 %
2. tertial 2009 21,8 % 15,8 % 19,3 %
3. tertial 2009 23,1 % 12,1 % 18,7 %
1. tertial 2010 21,2 % 11,2 % 17,2 %
2. tertial 2010 24,8 % 14,1 % 20,7 %
3. tertial 2010 22,0 % 12,2 % 18,3 %
1. tertial 2011 21,7 % 11,0 % 17,9 %
2. tertial 2011 22,5 % 11,6 % 18,4 %
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Personal 

Bemanning  

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan – sept i 2010 og 
 jan – sept 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. En nærmere analyse av innholdet i denne økningen foreligger på neste side i 
denne rapporten. 
 
Det er budsjettert med noe økning i helseforetakene, men totalt sett er økningen i bemanning 
litt større enn hva budsjettøkningen kompensert for lønnsoppgjør er.  
 
Nordlandssykehuset HF har budsjettert med 51 av de 66 økte månedsverkene knyttet til en 
styrking av slagenhetene, ny turnus, byggeaktivitet og økt satsing på kvalitet. 
 
Økningen i bemanningen hos UNN er i stor grad planlagt styrking, herunder innen psykisk 
helsevern, blant annet ved å fylle vakante stillinger. Det ble planlagt med en økning på rundt 
100 årsverk i 2011. Helseforetaket har en økning på 125. 
 
Helgelandssykehuset HF har bemannet opp som følge av etablering av en rusenhet og 
oppbemanning innen funksjoner i helseforetaket, der det har vært flaskehalser. Blant annet er 
det rekruttert overleger i Mosjøen og økt bemanning i ressursbanken for sykepleiere. 
 
 
 

Gjennomsnittlige 
månedsverk

Jan - sep 
10

Jan - sep 
11 Differanse

Helse Finnmark 1 582 1 591 9
UNN 5 976 6 101 125
Nordlandssykehuset 3 199 3 264 66
Helgelandssykehuset 1 329 1 369 40
Sykehusapotek Nord 78 85 7
Helse Nord RHF 48 52 4
SKDE 11 12 1
Helse Nord IKT 165 180 15
Sum Helse Nord 12 388 12 654 266
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Figur: Antall månedsverk 2009 til september 2011 
 
Bemanningsanalyse 
I styresak 107/2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 vedtok styret i Helse Nord RHF at det 
ønsket en dypere analyse av bemanningsøkningen i Helse Nord. 
 
Det er her tatt utgangspunkt i de ti første lønnskjøringene, dvs. til og med lønnskjøring i 
oktober 2011, som utbetaler fastlønn for oktober og i stor grad variabellønn for september. 
 

 
Tabell: Endring i antall gjennomsnittlig månedsverk første ti måneder 2010 mot 2011 
 
Tallene viser at den største økningen kommer fra faste månedsverk. Her er det en økning på 
216 månedsverk i snitt fra samme periode i fjor. Den største økningen i antall månedsverk 
kommer ved UNN, men prosentmessig er det Helgelandssykehuset HF som har den største 
økningen i denne perioden. Dette er månedsverk som genereres av fastlønnsutbetalinger. 
UNN har en ganske kraftig økning i antall månedsverk som kommer fra variabellønnsårsverk.  

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

2009

2010

2011

 
Snitt månedsverk Prosent 

  Fast Variabel Fast Variabel 

HELSE FINNMARK                 20 -16 1,4 % -8,0 % 
UNN 72 52 1,3 % 9,4 % 
NORDLANDSSYKEHUSET HF          56 16 2,0 % 4,6 % 
HELGELANDSSYKEHUSET            42 -1 3,5 % -0,8 % 
SYKEHUSAPOTEKET NORD HF        7 0 8,7 %   
HELSE NORD RHF INKL SKDE 5 0 8,3 %   
HELSE NORD IKT                 15 0 9,1 %   

Totalt 216 51 1,9 % 4,2 % 
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Dette er ressursinnsats som stammer fra forskjellige variable lønnsarter som for eksempel 
timelønn og overtid. Økningen innenfor variable månedsverk i UNN kommer hovedsakelig 
fra sykepleiergruppen og ansatte i annet pasientrettet arbeid.  
 
I årets sju første måneder som er den perioden vi har sykefraværstall på, økte antallet 
fraværsdager tilsvarende rundt 62 månedsverk i snitt. Dette fraværet driver også 
bemanningsnivået opp, men neppe tilsvarende økningen på 267 månedsverk. 
 

 
Tabell: Endring i antall utlønnede månedsverk Helse Nord fordelt på lønnselement. 
 
Som i tabellen over vises det at den største økningen kommer fra ansatte som får sin 
utbetaling i form av grunnlønn/basislønn. 
 

 
Tabell: Endringer i antall gjennomsnittlige månedsverk fra perioden jan – okt 2010 til jan – okt 2011 fordelt på 
faste og variable månedsverk og stillingskategorier 
 
Det meste av endringer i antall ansatte kommer innen pasientrettede stillinger som 
sykepleiere, leger, psykologer og andre pasientrettede stillinger. Økningen skjer innen yrker 
som har høyere lønnsnivå enn de gruppene som har nedgang, i dette tilfellet helsefagarbeidere 
og ambulansearbeidere. 

Fast/variabel Lønnselement Endring 

Fast Faste tillegg 1 

 
Grunnlønn/basis 215 

 
Tillegg etter plan -1 

  UTA 1 

Totalt Fast   216 

Variabel Mertid / timelønn 34 

 
Overtid 18 

  Utrykning på vakt -1 

Totalt Variabel   51 

Totalt   267 

 

Endring 10 - 11 Faste Variabel 
Adm og ledelse 70 0 
Ambulansepersonell -12 -4 
Apotekstillinger 6 0 
Diagnostisk personell 6 3 
Drifts/teknisk personell -2 10 
Forskning 7 0 
Helsefagarbeider/hjelpepleier -36 -5 
Leger 55 -2 
Pasientrettede stillinger 39 24 
Psykologer 25 0 
Sykepleiere 57 25 

  216 51 
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Det er en økning på 70 månedsverk innen administrative stillinger i foretaksgruppen. Dette 
kommer i stor grad på merkantilt personell. De største gruppene av disse er rådgivere, 
sekretærer og kontorfagarbeidere. Mange av de kategorier med økninger er stillinger som 
delvis er knyttet til administrasjon og delvis klinikknært. 
 
Administrativt Endring 

Mellomledelse 21 

Merkantile stillinger 48 

Tillitsvalgte og verneombud -1 

Toppledelse 2 

Totalt 70 
Tabell: Endring i administrative månedsverk fra perioden jan – okt 2010 til jan – okt 2011 
 
Innen legekategorien er det størst økning innen antall overleger, men det er også økning av 
leger i spesialisering og turnusleger. 
 

 
Tabell: Endring i antall legemånedsverk fra perioden jan – okt 2010 til jan – okt 2011 
 
Det er 81 flere sykepleiermånedsverk i 2011 enn i 2010. Den største økningen kommer innen 
autoriserte sykepleiere, men det er også en vekst på spesialsykepleiere. Økningen i 
månedsverk på spesialsykepleier er kun ved Helgelandssykehuset HF og UNN.  
 

 
Tabell: Endring i antall sykepleiermånedsverk fra perioden jan – okt 2010 til jan – okt 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. Det foregår for tiden oppfølging av 
kartlegging som ble gjennomført vår 2011. Det planlegges gjennomført en ny kartlegging 
senest innen februar 2012. 

Leger Endring 
Leger i spesialisering 12 
Overleger 30 
Turnusleger 13 

Totalt 54 
 

Sykepleier Endring 
Jordmor 6 
Spesialsykepleiere 29 
Sykepleier 46 

Totalt 81 
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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 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.  
 
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Januar - juli 2010 Januar - juli 2011

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

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

Endring
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Figur: Sykefravær 2010 og 2011 for hele Helse Nord.  

Lederoppfølging   
Lederutvikling 
Ved UNN og NLSH er arbeidet med lederutvikling lagt til henholdsvis HR Utvikling (UNN) 
og Seksjon for organisasjon og lederutvikling (OU-seksjonen ved NLSH). Ved Helse 
Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF er dette tillagt personalavdelingene. 
 
Helse Nord deltar i det nasjonale arbeidet med Nasjonal lederplattform. Det er Helse Nord 
RHF som har ansvaret for arbeidet i regionen. UNN og Helgelandssykehuset HF har med én 
kandidat hver i det sentrale utviklingsarbeidet. 
 
Lederopplæring 
Foretaksintern 
Ved UNN og NLSH er det utviklet egne lederutviklingsprogrammer for ledere. Ved UNN er 
det HR-senteret som har ansvaret for programmet med dets fem moduler. Ved NLSH er det 
Seksjon for organisasjon og lederutvikling (OU-seksjonen) som er ansvarlig for programmet 
”Leder i Nordlandssykehuset”. Helse Finnmark HF har igangsatt egne prosjekter for å 
videreutvikle sine programmer 
 
Ekstern 
Alle helseforetak deltar med kandidater på Master i helseledelse ved Universitetet i Nordland. 
Det er nå tredje kull som gjennomfører dette studiet. Hvert kull er på rundt 25 studenter 
fordelt med fem fra Helse Finnmark HF, ni fra UNN, fem fra NLSH, tre fra 
Helgelandssykehuset HF og tre fra Helse Nord RHF. Helse Nord har seks plasser med seks 
varaplasser til Nasjonalt topplederprogram.  
 
Regionalt 
Helse Nord gjennomfører årlig regional ledersamling for ledere i Helse Nord. I tillegg har 
Helse Nord har de siste to år kjørt prosjektet Verdibasert hverdag bygget på verdiene kvalitet, 
trygghet og respekt. Det har i prosjektperioden vært gjennomført en rekke aktiviteter ved 
helseforetakene og regionalt. Verdibasert ledelse og medarbeiderskap er sentralt i prosjektet. 
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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. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 28



Side 27 av 51 

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 de 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. Kursene for lederne vil bli gjennomført i løpet høsten 
2011 og våren 2012. Det er laget en kurspakke som er lagt ut på internettsidene til Helse Nord 
RHF og helseforetakene i regionen. Helseforetakene i foretaksgruppen har ulik progresjon i 
status i implementeringsarbeidet.  
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF 
UNN har tidligere rapportert at helhetlig risikostyring skal implementeres som en naturlig del 
av virksomhetsstyringen for 2011. UNN har justert denne ambisjonen og vil implementere 
helhetlig risikostyring som en del av sitt totale virksomhetsstyringssystem fullt fra 2012 og 
forankre metoden i dialogavtalen mellom adm. direktør og den enkelte leder i direktørens 
ledergruppe. Risikostyring skal implementeres som en del av oppfølging av dialogavtalene 
med klinikkene. Nyansatt foretakscontroller i UNN vil få særskilt ansvar for å innføre 
metoden i helseforetaket.  
 
Pr. 2. tertial 2011 har 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 
Nordlandssykehuset har nå under implementering anerkjente prinsipper for god 
virksomhetsstyring (bl.a. Rammeverk fra COSO, anbefalinger fra NUES, samt prinsipper i 
tråd med ISO standarder). 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. Ledelsesprosessene 
skal være etablert som gjennomgående rutiner fra direktør og ned på laveste nivå i 
organisasjonen i forkant av neste eksterne revisjon. Denne er nå planlagt til første tertial 2012. 
 
Ledelsens gjennomgang er gjennomført på ledernivå 2 i hele helseforetaket. Direktøren har 
også hatt gjennomgang med sine nivå 2 ledere. Direktør presenterer et forslag til 
handlingsplan med risikoreduserende tiltak som skal bedre måloppnåelse i helseforetaket for 
styret i NLSH i oktober 2011.     
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Det utarbeides en revisjonsplan som sikrer at hele virksomheten i foretaket revideres i løpet 
av en fireårsperiode. Denne skal fremlegges og behandles i styret i desember d.å. På 
foretaksnivå beskriver revisjonsplanen hvilke hovedområder som skal revideres til gitte 
tidspunkter i denne fireårsperioden, mens man på klinikk-/ avdelingsnivå reviderer 
underordnede systemer og arbeidsrutiner. Risikovurderinger legges til grunn for 
revisjonsfrekvens.  
 
I tilknytning til arbeidet med internrevisjoner, vil det også bli utarbeidet planer for innføring 
av Clinical Audits. Begge disse former for revisjon vil kreve kompetansehevende tiltak i 
støttefunksjonene rundt ledere av klinikker og staber.  DocMap versjon 7.0 som er planlagt 
implementert i løpet av 2011, vil inneholde funksjonalitet som støtter dette arbeidet. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Status i oppfølgingsarbeidet av risikovurderinger fra Helgelandssykehuset HF var ikke 
gjennomført pr. 2. tertial, da rapporteringsfristen forelå. Ledelsens gjennomgang ble 
gjennomført juni 2011, gjeldene for 1. tertial 2011. Risikovurderingen har ikke blitt presentert 
for styret i Helgelandssykehuset HF, men oppfølging av indikatorene er en del av 
tiltaksarbeidet som ble forelagt styret i Helgelandssykehuset HF i september 2011.  
 
Helgelandssykehuset  HF vil innarbeide en årsplan for arbeidet med risikostyring som følger 
årshjulet i Helse Nords retningslinjer for risikostyring.  
 
Helse Finnmark HF 
Helseforetaket er godt fornøyd med utvikling i 2. 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 aktivt med flere av de kritiske 
suksessfaktorene med tilhørende risikofaktorer og har etablert avbøtende tiltak, der risikoen 
vurderes som middels høy eller høy i forhold til sannsynlighet eller konsekvens av at de ikke 
når de hovedmålene som er satt av Helse Nord. Helseforetaket har også satt ekstra fokus på 
manglende måloppnåelse innenfor økonomi ved at styret har vedtatt at helseforetaket skal 
redusere antallet årsverk/stillinger med 70. Tiltaksplaner ble presentert for styret i Helse 
Finnmark HF i september HF 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapoteket Nord HF har hatt en gjennomgang av internkontroll og risikostyring i 
helseforetaket pr. 2. tertial.  

Oppfølging av risikovurderinger  
Universitetssykehuset Nord Norge HF 
UNN har to risikokoordinatorer som skal gjennomføre kurs for ledere i helseforetaket. Ny 
foretakskontroller vil ha særskilt ansvar for å følge opp innføringen av risikostyring i UNN. 
 
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. 
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Nordlandssykehuset HF 
Hovedmål 1: Ventetidene skal ned for dem som i dag venter for lenge 
Nordlandssykehuset har utarbeidet handlingsplan for å få ned ventetiden. Tiltak iverksatt 
gjennom planen har gitt som resultat at ventetiden har gått nedover i hele 2011.  Følgende 
tiltak er iverksatt: 
1. Rydding i ventelistene 
2. Oppfølgingsmøter månedlig med hver klinikk 
3. Endrede arbeidsmetoder, arbeidsflyt og pasientforløp 
4. Begrense tilbudet 
5. Endret organisering av arbeidet 

 
Hovedmål 2: Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i 
forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
Status og fremdrift i forhold til dokumentasjon i DocMap av internkontrollen har jevnlig blitt 
forelagt styret for behandling.   

Ledelsesprosessene er under utvikling. De siste statusrapportene viser at det tar tid å 
konkretisere ledelsesprosessene nede på de laveste nivåene i organisasjonen. I tråd med 
helseforetakets rutine for risikovurdering og risikostyring er det besluttet flere 
risikoreduserende tiltak. Arbeidet med kvalitetssystemet i DocMap følger så langt planen for 
2011, og de risikoreduserende tiltakene vurderes på det nåværende tidspunkt som 
tilstrekkelige for at risikoforholdene skal være tilfredsstillende. 

Hovedmål 3: Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett 
NLSH har for 2011 et overskuddskrav på 32 mill kroner, og or, august er det et negativt 
budsjettavvik på 20 mill kroner. Budsjettavviket hittil i 2011 er i all hovedsak knyttet til 
merkostnader som følge av et større sentralt lønnsoppgjør enn de 3,25 % som lå til grunn i 
budsjettforutsetningene, driftsmessige konsekvenser av utbyggingsaktiviteten i Bodø og 
høyere aktivitet enn forutsatt. Kostnadsreduserende tiltak som gjennomføres i høst forventes å 
dempe den negative utviklingen, men det vurderes ikke sannsynlig at disse tiltakene vil være 
tilstrekkelig til å dekke merforbruket i de forutgående måneder. 
 
Prognosen for 2011 legger til grunn at driften skal generere et overskudd på om lag 10 mill 
kroner. Prognose for 2011 er et negativt budsjettavvik på 22 mill kroner. Det er høy risiko for 
at budsjettkravet for 2011 ikke vil bli oppfylt.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har risikovurdert de tre hovedmålene satt av Helse Nord RHF for 
2011 samt definert fire mål fra Helgelandssykehuset HF. Disse fire målene er: 
1. Sykefravær under 7,5 % 
2. Operasjonsstrykninger under/lik 5 % 
3. Utskrivningsklare pasienter skal være 0 
4. Epikrisetid skal være 100 % 
 
Helgelandssykehuset HF risikovurderte disse syv målene i juni 2011. Under ledelsens 
gjennomgang var fokuset på de vesenligste risikoene og få definert tiltak og beredskap for å 
holde disse på et akseptabelt nivå.  Følgende åtte punkt ble vurdert:  
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1. Ventelisterydding  
2. Lik bruk av prioriteringsveileder  
3. Følge forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenester, §§ 4 og 5  
4. Bedre oppfølging på status aktivitet  
5. Systematisk oppfølging (sykefravær)  
6. Forbedre operasjonsplanleggingen 
7. Kommunene følger ikke § 11-4 (utskrivningsklare pasienter)  
8. Oppfølging av epikrisetidene av nærmeste leder  
 
Helgelandssykehuset HF vil ved høyt risikonivå gjennomføre en mer omfattende redegjørelse 
av situasjonen, risikoene og de risikoreduserende tiltakene. Foretaksdirektørs vurdering av 
situasjonen pr. juni 2011 var at risikoene var under delvis tilfredsstillende kontroll. Antall 
fristbrudd følges spesielt, og det iverksettes tiltak som skal gi effekt i løpet av høsten 2011. 
Med de tiltakene som er anført, ansees den gjenværende risikoen for å være akseptabel. Hvert 
mål vil imidlertid følges opp månedlig, og ytterligere tiltak iverksettes, hvis utviklingen ikke 
er tilfredsstillende.  
 
Prognose for 2011 er et negativt budsjettavvik på 5 mill kroner. Det er høy risiko for at 
budsjettkravet for 2011 ikke vil bli oppfylt.  
 
Helse Finnmark HF 
Hovedmål 1: Ventetider skal ned for dem som i dag venter for lenge 
• Fristbrudd skal ikke forekomme. 
Det jobbes godt i klinikkene i forhold til å redusere antallet fristbrudd. Tallene for 2. tertial 
viser likevel en økning i antallet fristbrudd i helseforetaket som helhet. Innenfor 
voksenpsykiatrien har man nesten ikke fristbrudd mot slutten av perioden, mens det innenfor 
barne- og ungdomspsykiatrien fortsatt er en del utfordringer. Klinikk Kirkenes har en solid 
nedgang i antallet fristbrudd i perioden. De har også hatt en positiv trend gjennom hele året. 
Klinikk Hammerfest har en betydelig økning i antallet fristbrudd etter å ha vist en 
nedadgående trend i begynnelsen av tertialet. Antallet fristbrudd gjennom året har vist en 
oppadgående trend. Middels risiko knyttet til måloppnåelse. Avbøtende tiltak er etablert.  
 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 70 dager. 
Ventetidene har gått noe opp i perioden. På slutten av 2010 var ventetidene i snitt nede under 
70 dager på de somatiske klinikkene. I 2. tertial øker ventetidene til opp mot 83 dager i snitt. 
De somatiske klinikkene har nedgang i ventetiden mot slutten av perioden, mens Klinikk 
psykisk helsevern og Rus har en kraftig økning i sine ventetider. Over middels til høy risiko 
knyttet til måloppnåelse. Flere avbøtende tiltak er etablert. 
 
• Ingen må vente i over ett år på behandling. 
Helseforetaket har god kontroll på ventelistene. Tallene viser at på hudlidelser, habilitering og 
nyresykdommer er det ventetider på over ett år. For øvrige diagnoser er ventetidene stort sett 
under 100 dager, og i mange tilfeller under målsetning om 70 dager. Middels risiko knyttet til 
måloppnåelse. Avbøtende tiltak er etablert. 
 
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte pasientgrupper. 
I dag har helseforetaket god prioritering i forhold til prioriterte pasientgrupper. Lav risiko. 
Ingen avbøtende tiltak er etablert. 
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Hovedmål 2: Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift 
om internkontroll i sosial- og helsetjenester 
• Dokumentasjon av rutiner og prosedyrer skal være innholdsmessig sikret og oppdatert. 
Det har i denne perioden vært satt høy fokus på internkontrollen. Klinikkene jobber 
kontinuerlig med forbedring av dokumentasjon. Prosesser er igangsatt for kvalitetssikring av 
dokumenter, men det gjenstår fortsatt arbeid som skal gjennomføres videre utover året. Ny 
kvalitetsmedarbeider er ansatt for å styrke arbeidet ytterligere. Risiko knyttet til måloppnåelse 
er redusert i perioden fra høy til middels risiko. Avbøtende tiltak er etablert og under 
gjennomføring. 
 
• Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere. 
DocMap brukes som sentralt verktøy i dag både i forhold til dokumentasjon av rutiner og 
prosedyrer og som verktøy knyttet til avvikshåndtering. Ny kvalitetsmedarbeider er ansatt for 
å styrke arbeidet ytterligere. Middels risiko knyttet til måloppnåelse. Flere avbøtende tiltak er 
derfor etablert og som det jobbes kontinuerlig med. 
 
Hovedmål 3: Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett 
• Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat. 
DRG-aktiviteten går ned i 2. tertial ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.  Innenfor 
pasientreiser og bilambulansen øker aktiviteten betydelig mer enn budsjettert. Overforbruket 
er stort på disse områdene første tertial grunnet betydelig økning i antallet turer og antallet 
reisende. Her setter helseforetaket inn flere avbøtende tiltak. Middels til høy risiko for 
manglende måloppnåelse. Flere avbøtende tiltak er etablert. 
 
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte områder. 
Innholdet i aktiviteten er i dag godt innrettet mot prioriterte områder og pasientgrupper. Kort 
ventetid på de fleste operasjoner. Lav risiko for manglende måloppnåelse. Ingen avbøtende 
tiltak etablert.  
 
Prognose for 2011 er et negativt budsjettavvik på 20 mill kroner. Det er høy risiko for at 
budsjettkravet for 2011 ikke vil bli oppfylt.  
 
Sykehusapoteket Nord HF 
 Tiltak for å redusere risiko avdekket i risikovurderinger tas inn i Sykehusapotekets 
handlingsplan for 2012. Det er gjennomført risikovurdering på følgende mål: 
• Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om 

internkontroll i sosial- og helsetjenester 
• Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett.  
• Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere. 
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Økonomi  

Resultat pr. august 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 nukk 
kroner svakere enn budsjett. Tabellen viser konsolidert regnskap for foretaksgruppen.  
 

 
Tabell: Resultat i august 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011. 
 
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 20 mill 
kroner etter budsjett pr. august 2011. Med unntak av Sykehusapotek 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 utviklingen for foretaksgruppen så langt 
noe svakere enn budsjettert. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 34



Side 33 av 51 

Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i august 2011 og hittil i år pr. 
helseforetak (millioner 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 hittil i år et negativt resultatavvik på 20 mill kroner. Helse Finnmark 
HF har i august 2011 inntektsført en salgsgevinst ved salg av bolig på 2,4 mill kroner, 
korrigert for lite inntektsført ISF-inntekt i årets første åtte måneder og positive effekter ved 
drift og eiendom. Dette gir et positivt avvik i august måned. Negativt avvik 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 HF har hatt 
manglende effekter av sine omstillingstiltak hittil i år og har med bakgrunn i dette nedjustert 
årsprognosen til et negativt budsjettavvik på 20 mill kroner.   
 
Helse Finnmark HF 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 ble 
behandlet i 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 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 og innen avskrivninger på 6,2 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 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. UNN opprettholder en prognose i 
henhold til styringsmål. Risikoområdene for underskudd gjelder i all hovedsak 
gjestepasientkostnader og effekter av årets lønnsoppgjør utover budsjett.  
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Helgelandssykehuset HF har hittil i år et negativt resultatavvik på 11,5 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 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. I tillegg til dette kommer styrets reserve på 73,4 mill kroner som ikke er disponert og 
som vil inntektsføres fra oktober av. 
  

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

Funksjonsregnskap  
Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av august 2011. Med unntak for 
psykisk helse er det er merforbruk innen øvrige formål og særlig innen somatikk og TSB. Om 
lag 50 % av kostnadsoverskridelsene innen somatikk er finansiert med økte ISF-inntekter, 
men ressursbruken er likevel et utrykk for at psykisk helse ikke prioriteres fremfor somatisk 
virksomhet, slik det er lagt opp til i budsjettet.  
 

 
Tabell: Brutto driftskostnader fordelt på funksjon sammenlignet med budsjett og hittil i fjor. 
 
Alle helseforetakene har overskridelser innen somatisk virksomhet, også de som ikke har ISF-
inntekter over budsjett.  
  

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2011
Somatikk, inkl lab/rtg 4 658 924      5 025 574     4 891 957     (133 616)         7,9 % 8 677 873     
Psykisk helse 1 092 224      1 165 279     1 229 586     64 307            6,7 % 2 145 419     
TSB (Rusbehandling) 166 590          191 252        174 253        (17 000)           14,8 % 320 912         
Prehospitale tjenester 1 042 288      1 089 642     1 083 196     (6 446)             4,5 % 1 888 471     
Personal, regionale felleskostnader 98 071            114 102        110 929        (3 173)             16,3 % 295 721         
Sum driftskostnader 7 058 096     7 585 848    7 489 921    (95 927)           7,5 % 13 328 396  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
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Driftsinntekter  
Helse Nord har samlet inntekter på 25 mill kroner (0,3 %) over budsjett pr. august 2011. 
 
ISF-inntekter er samlet 67,8 mill kroner over budsjettet. Aktiviteten er høyere enn lagt til 
grunn i budsjettene ved NLSH og UNN, noe som medfører også kostnader over budsjett. ISF-
inntekter knyttet til biologiske legemidler har økt betydelig fra 2010, noe som innebærer mer 
komplett koding av aktiviteten.  
 
Også polikliniske inntekter er høyere enn budsjettert (3,3 mill kroner, 2 %), men avviket er 
mindre enn tidligere i år. Det er et positivt avvik inne polikliniske inntekter for lab/røntgen og 
fysioterapi, mens polikliniske inntekter innen psykisk helse og TSB fremdeles er lavere enn 
budsjettert.  
 
Øremerkede inntekter er 23,5 mill kroner (16 %) lavere enn budsjettert. Dette vil isolert sett 
motsvares av lavere kostnader enn budsjettert.   

Driftskostnader  
Driftskostnadene er 76,8 mill kroner (0,9 %) over budsjett pr. august 2011. I tillegg er 
øremerkede inntekter 23,5 mill kroner lavere enn budsjettert, noe som innebærer at avviket på 
kostnadssiden reelt sett er større.  
 
Innen kjøp av helsetjenester har Helgelandssykehuset, NLSH og UNN et merforbruk mot 
budsjett, noe som innebærer større gjestepasientkjøp enn planlagt. Helse Nord RHF har 
imidlertid lavere kostnader til kjøp av private helsetjenester i 2011.   
 
Det er fremdeles et betydelig merforbruk innen varekostnader (57,7 mill kroner, 7 %). Dette 
har sammenheng med aktivitetsnivået. Alle helseforetakene har avvik. Det er blant annet et 
overforbruk på kostnader på medikamenter i forhold til budsjett. 
 
Lønn og innleie er samlet 33 mill kroner (0,9 %) over budsjett pr. august 2011. Det vises til 
styresak 109-2011/3 Overenskomstforhandlingene 2011– prosess og resultat.   
 
Avskrivninger er 18 mill kroner lavere enn budsjettert. Det er i hovedsak NLSH, UNN og 
lavere avskrivninger innen IKT-området (Helse Nord RHF og Helse Nord IKT) som har 
besparelser.  

Finansposter  
Netto finansresultat er pr. august 16,6 mill kroner bedre enn budsjettert. Det er særlig 
Nordlandssykehuset HF som har lavere finanskostnader enn budsjettert, noe som har 
sammenheng med økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn 
ved utarbeidelsen av budsjettet.  

Prognose   
De negative resultatavvikene hittil i år tilsier at alle sykehusforetakene med unntak av UNN 
har risiko for ikke å oppfylle resultatkravene for 2011. Forhold som manglende tiltakseffekt 
og dyrere lønnsoppgjør gjør at måloppnåelsen er usikker.  
 
Adm. direktørs resultatprognose for hele foretaksgruppen for 2011 er et overskudd på 250-
320 mill kroner. Dette er inkludert styrets reserve på 73,4 mill kroner som blir inntektsført fra 
oktober 2011.  
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Det er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet på 
økonomisk balanse. 

Gjennomføring av tiltak   
Helse Nord har i 2011 hatt fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak fremfor å definere 
nye tiltak. Den negative resultatutviklingen i foretaksgruppen har blitt forsterket av 
manglende tiltakseffekter og 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 fra 33,5 mill kroner til 
22,9 mill kroner. 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 i 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 2011 og reduserte den negative 
effekten av urealiserte tiltak. I juni og juli 2011 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.    
 
På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk, akuttmedisinsk klinikk og medisinsk 
klinikk som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i 
stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra 
sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. 
Forsinket framdrift medfører imidlertid at økonomisk effekt for 2011 er noe usikker.  
 
Det iverksettes et prosjekt for modernisering av kirurgiske pasientforløp i høst, og 
omstillingsarbeidet bør kunne gi resultater i form av økt andel dagbehandling og på sikt 
reduksjon av behovet for sengekapasitet innen kirurgisk-ortopedisk klinikk.    
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Som omstillingsprosjekt i tilknytning til utbyggingsprosjektet vedtok styret i NLSH å søke 
Helse Nord om finansiering av toårig drift av observasjonspost med 13 senger fra 1. januar 
2012.   
 
Enkelte enheter har oppnådd noe effekt av tiltak i tilknytning til redusert innleie og 
optimalisering av turnus. Planlagt økning av inntektene som følge av økt aktivitet ved enkelte 
av klinikkene vil innfris. Økonomisk effekt av endret organisatorisk tilknytning for operasjon, 
anestesi og smerteklinikk i Lofoten og Vesterålen oppnås sannsynligvis i henhold til 
forutsetningene.  Det er imidlertid høy risiko for at forutsatt reduksjon i antall strykninger 
med tilhørende kostnadsreduksjon/inntekstøkning ikke vil bli realisert.   
 
På årsbasis forventes et avvik i forhold til budsjettet på 22 mill kroner, der økte kostnader av 
årets lønnsoppgjør og merkostnader som følge av byggeprosjektet utgjør de største 
enkeltavvikene.  
 
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 investeringer   
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 429 mill kroneri 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.  
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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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Vedlegg 

Vedlegg aktivitet 
 
Somatikk  
  

 
 
 
 
 
 

UNN 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 155 645 161 569 3,8 %
Totalt antall opphold somatikk 36 610 36 291 -0,9 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 929 7 110 2,6 %
dagopphold innlagte 6 555 5 973 -8,9 %
heldøgnsopphold innlagte 23 126 23 208 0,4 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 119 035 125 278 5,2 % 4,4 %

NLSH 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 100 959 107 542 6,5 %
Totalt antall opphold somatikk 25 367 26 391 4,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 4 345 4 623 6,4 %
dagopphold innlagte 5 292 5 264 -0,5 %
heldøgnsopphold innlagte 15 730 16 504 4,9 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 75 592 81 151 7,4 % 6,8 %

Helgeland 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 58 404 60 696 3,9 %
Totalt antall opphold somatikk 12 822 12 163 -5,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 968 2 658 -10,4 %
dagopphold innlagte 2 179 1 600 -26,6 %
heldøgnsopphold innlagte 7 675 7 905 3,0 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 45 582 48 533 6,5 % 4,1 %

Helse Finnmark 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 41 849 43 464 3,9 %
Totalt antall opphold somatikk 10 325 10 646 3,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 171 2 113 -2,7 %
dagopphold innlagte 1 150 1 233 7,2 %
heldøgnsopphold innlagte 7 004 7 300 4,2 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 31 524 32 818 4,1 % 3,8 %
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Psykisk helsevern for barn og unge 
 

 
 
  
 

Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 9 520 10 781 13,2 %

UNN 15 346 16 500 7,5 %

Nordlandssykehuset 16 038 15 680 -2,2 %

Helgelandssykehuset 5 238 6 970 33,1 %

Sum Helse Nord 46 142 49 931 8,2 %

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling PHBU 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 15 33 120,0 %

UNN 110 143 30,0 %

Nordlandssykehuset 85 82 -3,5 %

Helgelandssykehuset 7 11 57,1 %

Sum Helse Nord 217 269 24,0 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
PHBU 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 608 895 47,2 %

UNN 1 433 1 489 3,9 %

Nordlandssykehuset 3 303 3 204 -3,0 %

Helgelandssykehuset 1 332 1 160 -12,9 %

Sum Helse Nord 6 676 6 748 1,1 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling 
PHBU 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 343 1 111 223,9 %

Sum Helse Nord 346 1 111 221,1 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke 
refusjon) PHBU 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 17 084 20 257 18,6 %

UNN 26 451 29 818 12,7 %

Nordlandssykehuset 25 439 26 097 2,6 %

Helgelandssykehuset 8 884 10 582 19,1 %

Sum Helse Nord 77 858 86 754 11,4 %
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Tverrfaglig spesialisert rusehandling   
 

 
 

Vedlegg personal  
 
Bemanning 

 
 
  

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling TSB 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 65 57 -12,3 %

UNN 312 502 60,9 %

Sum Helse Nord 377 567 50,4 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling TSB 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 2 050 2 173 6,0 %

UNN 13 351 14 981 12,2 %

Sum Helse Nord 15 401 17 536 13,9 %

Antall polikliniske konsultasjoner TSB 2 010 2 011 endring 10-11
Helse Finnmark 71 69 -2,8 %

UNN 7 482 8 544 14,2 %

Nordlandssykehuset 924 665 -28,0 %

Sum Helse Nord 8 477 9 278 9,4 %

Månedsverk
September 

10
September 

11 Differanse
Helse Finnmark 1 654 1 659 4
UNN 6 213 6 358 145
Nordlandssykehuset 3 342 3 469 127
Helgelandssykehuset 1 366 1 403 37
Sykehusapotek Nord 84 90 5
Helse Nord RHF 49 53 4
SKDE 12 15 3
Helse Nord IKT 175 179 5
Sum Helse Nord 12 896 13 226 330
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Endring i antall utlønnede månedsverk foretaksvis fordelt på lønnselement 
 

 

Helgelandssykehuset 
 Fast/variabel Lønnselement Endring 

Fast Grunnlønn/basis 43 
  UTA -1 
Totalt Fast   42 
Variabel Mertid / timelønn -5 

 
Overtid 3 

  Utrykning på vakt 1 

Totalt Variabel   -1 
Totalt   41 

   Helse Finnmark 
 Fast/variabel Lønnselement Endring 

Fast Faste tillegg 1 
  Grunnlønn/basis 18 
Totalt Fast   20 

Variabel Mertid / timelønn -9 

 
Overtid -8 

  Utrykning på vakt 1 

Totalt Variabel   -16 
Totalt   4 

   Nordlandssykehuset 
 Fast/variabel Lønnselement Endring 

Fast Grunnlønn/basis 56 
Totalt Fast   56 

Variabel Mertid / timelønn 5 
  Overtid 11 
Totalt Variabel   16 
Totalt   72 

   UNN 
  Fast/variabel Lønnselement Endring 

Fast Grunnlønn/basis 71 

 
Tillegg etter plan -1 

  UTA 1 
Totalt Fast   72 
Variabel Mertid / timelønn 42 

 
Overtid 12 

  Utrykning på vakt -3 
Totalt Variabel   52 
Totalt   124 
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Tabell: Endring i variabellønnsmånedsverk fra jan – okt. 2010 til jan – okt. 2011 ved UNN HF 
 
Sykefravær 
 

 
 

 

Adm og ledelse 0
Ambulansepersonell -4
Apotekstillinger 0
Diagnostisk personell 3
Drifts/teknisk personell 10
Forskning 0
Helsefagarbeider/hjelpepleier -5
Leger -2
Pasientrettede stillinger 24
Psykologer 0
Sykepleiere 25
#I/T 0

51

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF 8,5% 4,9% 3,6% 1,4 % 8,1% 4,1% 4,0 % 1,7 %
Nordlandssykehuset HF 9,4% 4,9% 4,6% 2,3 % 9,7% 5,3% 4,4 % 2,3 %
Universitetssykehuset HF 9,6% 4,7% 4,8% 2,3 % 10,0% 4,9% 5,1 % 2,1 %
Helse Finnmark HF 8,6% 4,6% 3,9% 1,7 % 7,6% 3,6% 4,0 % 1,9 %
Sykehusapotek Nord HF 1,6% 0,0% 1,6% 0,4 % 14,0% 4,6% 9,4 % 2,4 %
Helse Nord IKT 7,0% 4,3% 2,7% 1,2 % 4,2% 0,7% 3,6 % 1,4 %
Helse Nord RHF 0,8% 0,0% 0,8% 0,2 % 2,0% 1,5% 0,5 % 0,0 %
SUM Helse Nord 9,0% 4,6% 4,4% 2,0 % 9,2% 4,6% 4,6 % 2,0 %

Juli 2010 Juli 2011

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF -0,4% -0,8% 0,4% 0,3 %
Nordlandssykehuset HF 0,3% 0,4% -0,1% 0,0 %
Universitetssykehuset HF 0,4% 0,2% 0,2% -0,2 %
Helse Finnmark HF -1,0% -1,1% 0,1% 0,2 %
Sykehusapotek Nord HF 12,4% 4,6% 7,7% 2,0 %
Helse Nord IKT -2,8% -3,6% 0,8% 0,2 %
Helse Nord RHF 1,2% 1,5% -0,3% -0,2 %
SUM Helse Nord 0,2% 0,0% 0,2% 0,0 %

Endring

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 45



Side 44 av 51 

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 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 47



Side 46 av 51 

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 
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Vedlegg fristbrudd 
 

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