
 

  

 

 

 

Møtedato: 26. oktober 2011    

Arkivnr.: 131 2010/925-81   Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56  Dato: 20.10.2011 

 
 
Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 

 

Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter september 2011 på økonomi, 

bemanning, sykefravær, ventetider og aktivitet.  

 

Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse Nords 

kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 

 

Regnskapet for september 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 31,2 mill kroner, noe 

som er 9,9 mill kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 25,4 

mill kroner svakere enn budsjett. Det har i de siste månedene vært en positiv utvikling. 

Helseforetakenes resultater er fremdeles litt svakere enn budsjett. RHF’s resultat er vesentlig 

bedre enn budsjett.  

 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år.  
 

Adm. direktørs prognose for hele 2011 er et overskudd på 250-320 mill kroner. Dette 

inkluderer styrets reserve på 73,4 mill kroner, som inntektsføres fra oktober 2011. 

 

Helse Nord har 266 flere månedsverk i hittil i år sammenlignet med samme periode i 2010.  

  

 
Tabell: Gjennomsnittlige månedsverk 2011 vs. 2010 

 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

september september september hittil i år hittil i år hittil i år 2011

Helgelandssykehuset HF -5,0 0,4 -5,4 -13,2 3,8 -16,9 5,0

Nordlandssykehuset HF 3,8 4,1 -0,2 0,2 20,4 -20,2 32,0

UNN HF 6,1 0,0 6,1 -4,6 0,0 -4,6 0,0

Helse Finnmark HF 6,6 0,7 5,9 -10,4 3,8 -14,2 5,0

Sykehusapotek Nord HF 0,1 -0,3 0,5 1,6 0,0 1,6 0,0

Helse Nord IKT -0,3 -0,3 0,0 4,4 4,1 0,4 0,0

Helse Nord RHF 19,8 16,8 3,0 179,9 151,5 28,4 208,0

SUM Helse Nord 31,2 21,4 9,9 158,0 183,4 -25,4 250,0

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



Det meste av dette er planlagt økt aktivitet. Målt i kostnader er avviket 23,9 mill kroner 

høyere enn budsjett, hvor det meste skyldes at tariffoppgjøret i fjor ble 0,8% høyere enn 

forutsatt (jf. styresak 109-2011/3 Overenskomstforhandlingene 2011– prosess og resultat). 

Økningen skyldes bl.a. planlagt økt aktivitet innenfor psykiatri (~30 årsverk), rusomsorg (~30 

årsverk) samt oppgaver knyttet til fengslet i Tromsø
1
.  

 

Sykefraværet er 0,4 % høyere enn i fjor, hvilket genererer økte kostnader, tilsvarende ~50 

stillinger. Ut over dette er det et negativt avvik i Helse Finnmark HF, som har budsjettert med 

en reduksjon i bemanning. Dette helseforetaket er nå godt i gang med prosessen med å 

redusere med 70 årsverk. 

 

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. 

 

Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 6,8 % sammenlignet med samme periode i fjor.  

 

Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. september 

2011 viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.  

 

Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne går ned for Helse Nord. Både i de siste 

periodene sammenlignet med de samme periodene i 2010, samt hittil i år sammenlignet med 

hittil i fjor.  

 

Innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) er det en positiv 

utvikling.  

 

 

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

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2011 til orientering. 

 

2. Styret viser for øvrig til styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 og ber adm. direktør 

følge opp utviklingen på ventetider og fristbrudd. I tillegg bes adm. direktør om å legge til 

rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers av foretaksgruppen.  

 

Bodø, den 20. oktober 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 9-2011 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 Gjelder fengselet i Bodø også. Her er aktiviteten ikke kommet like langt. 
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Oppsummering av utvikling 
Regnskapet for september 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 31,2 mill kroner, noe 

som er 9,9 mill kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 25,4 

mill kroner svakere enn budsjett. Det har i de siste månedene vært en positiv utvikling, men 

helseforetakene er fortsatt litt etter skjema.  

 

Adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 er et overskudd på 250-320 mill kroner. Dette 

inkluderer styrets reserve på 73,4 mill kroner, som inntektsføres fra oktober 2011. 

 

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. 

 

Gitt den økonomiske utviklingen i helseforetakene de siste månedene vurderer adm. direktør 

at utviklingen er bedre, men at det fortsatt er risiko for at resultatet blir dårligere. 

 

Helse Nord har 266 flere månedsverk i hittil i år sammenlignet med samme periode i 2010. 

Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark 

HF som ligger på samme nivå som hittil i fjor. Dette skyldes bl. a. planlagt økt aktivitet i 

rusomsorgen og psykisk helsevern, nye oppgaver, samt 0,4 % økning i sykefravær. Ut over 

dette er det rett å si at vi har noe høyere bemanning enn planlagt innenfor noen områder.  

Helse Finnmark HF har budsjettert med en nedgang i bemanningen, men de har hittil i år 

faktisk en økning. Prosessen med reduksjon på 70 årsverk er nå kommet godt i gang. 

 

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. 

 

Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 6,8 % sammenlignet med samme periode i fjor. 

Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Den prosentvise veksten er 

spesielt stor på Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 

Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. september 

2011 viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor. 

Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne går ned for Helse Nord. Både i de siste 

periodene sammenlignet med samme periode i 2010 samt hittil i år sammenlignet med hittil i 

fjor. 

 

Innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) er det en positiv 

utvikling. 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. 

 

  



Økonomi 

Resultat pr. september 2011 

 
Tabell: Resultat i september 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011. 

 

Regnskapet for september 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 31,2 mill kroner, noe 

som er 9,9 mill kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 25,4 

mill kroner svakere enn budsjett.  

 

Med unntak av Sykehusapoteket Nord HF har fortsatt 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.  

 

Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i september 2011 og hittil i år pr. 

helseforetak (mill kroner): 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år.  
 

  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr

Avvik i 

% Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Endring ift 

2010 Endring i %

Basisramme 896,3 896,3 0,0 0 % 7 486,6 7 485,9 0,8 0 % 445,2 6 %

ISF egne pasienter 171,1 169,5 1,7 1 % 1 439,2 1 377,1 62,2 5 % 84,2 6 %

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 

UTENFOR sykehus 8,8 7,0 1,7 25 % 65,0 55,9 9,1 16 % 11,0 20 %

Gjestepasienter 4,6 5,1 -0,5 -10 % 38,6 41,5 -2,9 -7 % 2,4 7 %

Polikliniske inntekter 25,2 22,1 3,1 14 % 196,0 189,5 6,5 3 % 16,0 9 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,4 6,9 -0,5 -7 % 57,3 59,5 -2,2 -4 % 6,5 13 %

Andre øremerkede tilskudd 15,5 20,8 -5,3 -26 % 143,2 172,1 -28,8 -17 % 16,7 13 %

Andre driftsinntekter 62,0 64,8 -2,8 -4 % 496,5 518,5 -22,0 -4 % 47,6 11 %

Sum driftsinntekter 1 189,8 1 192,4 -2,5 0 % 9 922,4 9 900,0 22,4 0 % 629,8 7 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 63,3 71,4 -8,1 -11 % 620,0 612,2 7,8 1 % 17,6 3 %

Kjøp av private helsetjenester 46,8 51,1 -4,3 -8 % 451,2 454,8 -3,5 -1 % 25,0 6 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 112,3 100,3 12,1 12 % 951,8 882,0 69,8 8 % 66,9 8 %

Innleid arbeidskraft 12,7 10,9 1,8 16 % 99,9 65,8 34,1 52 % 7,5 8 %

Lønn til fast ansatte 519,2 532,1 -12,9 -2 % 4 362,2 4 379,4 -17,2 0 % 281,8 7 %

Overtid og ekstrahjelp 40,2 33,4 6,8 20 % 328,4 267,4 61,0 23 % 41,8 15 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 104,5 105,1 -0,5 0 % 883,9 882,6 1,3 0 % 130,9 17 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -29,6 -22,0 -7,6 35 % -285,5 -234,6 -50,9 22 % -40,7 17 %

Annen lønn 54,6 52,0 2,6 5 % 388,8 392,0 -3,1 -1 % 33,2 9 %

SUM lønn og innleie eks pensjon 597,2 606,6 -9,4 -1,5 % 4 893,8 4 869,9 23,9 0,5 % 323,6 7,1 %

Avskrivninger 49,6 52,9 -3,3 -6 % 446,7 468,1 -21,4 -5 % -7,7 -2 %

Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 -100 % 0,3 0,4 -0,1 -19 % -2,2 -87 %

Andre driftskostnader 186,5 182,4 4,1 2 % 1 524,5 1 534,9 -10,4 -1 % 86,8 6 %

Sum driftskostnader 1 160,3 1 169,8 -9,5 -1 % 9 772,2 9 704,8 67,4 1 % 641,0 7,0 %

Driftsresultat 29,5 22,6 6,9 31 % 150,2 195,1 -44,9 -23 % -11,2 -7 %

Finansinntekter 3,5 2,1 1,4 63 % 26,1 18,3 7,8 43 % 2,9 12 %

Finanskostnader 1,8 3,3 -1,6 -47 % 18,4 30,1 -11,7 -39 % -11,9 -39 %

Finansresultat 1,7 -1,2 2,9 -241 % 7,8 -11,8 19,5 -166 % 14,7 -212 %

Ordinært resultat 31,2 21,4 9,9 46 % 158,0 183,4 -25,4 -14 % 3,5 2 %

September Akkumulert per September

Akkumulert per 

September

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

september september september hittil i år hittil i år hittil i år 2011

Helgelandssykehuset HF -5,0 0,4 -5,4 -13,2 3,8 -16,9 5,0

Nordlandssykehuset HF 3,8 4,1 -0,2 0,2 20,4 -20,2 32,0

UNN HF 6,1 0,0 6,1 -4,6 0,0 -4,6 0,0

Helse Finnmark HF 6,6 0,7 5,9 -10,4 3,8 -14,2 5,0

Sykehusapotek Nord HF 0,1 -0,3 0,5 1,6 0,0 1,6 0,0

Helse Nord IKT -0,3 -0,3 0,0 4,4 4,1 0,4 0,0

Helse Nord RHF 19,8 16,8 3,0 179,9 151,5 28,4 208,0

SUM Helse Nord 31,2 21,4 9,9 158,0 183,4 -25,4 250,0



Helse Finnmark HF har det største resultatavviket pr. september 2011 målt i % av inntekt. 

Resultatet for september gjør at Helse Finnmark HF nå har et resultat hittil i år som er 

vesentlig bedre enn tidligere måneder. Det positive avviket i september 2011 kommer i stor 

grad av at lønnskostnadene ble lavere enn budsjettert. Helse Finnmark HF har også en 

nedgang i antall utlønnede månedsverk fra i fjor, spesielt på variabellønn. Det negative 

budsjettavviket hittil i år skyldes allikevel overforbruk på lønn. 

 

Helse Finnmark HF er i en prosess hvor det er vedtatt en reduksjon med 70 årsverk fordelt på 

alle klinikkene i helseforetaket. 

 

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i september 2011 et negativt budsjettavvik på 0,2 mill 

kroner og hittil i år et negativt budsjettavvik på 20,2 mill kroner. Den største enkeltårsaken til 

det negative avviket i september 2011 skyldes overforbruk av lønn. NLSH har en 

resultatprognose for 2011 på et budsjettavvik på 22 mill kroner inkludert lønnsoppgjøret. 

Dette er uendret fra august 2011. 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 besparelser 

på finanskostnader på 10,7 mill kroner og lavere avskrivningskostnader på 8,1 mill kroner. 

Dette innebærer at den underliggende økonomiske utviklingen er i en noe større ubalanse enn 

resultatet antyder. 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i september 2011 et positivt resultatavvik 

på 6,1 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 4,6 mill kroner. UNN har økte 

aktivitetsbaserte inntekter på grunn av bedre kodekvalitet. Helseforetaket har økte 

gjestepasientkostnader enn tidligere, noe som også bidrar til overforbruk i forhold til budsjett 

på disse kostnadene. Resultatet har i de siste par månedene vist en positiv trend, og UNN 

opprettholder en prognose i henhold til styringsmål.  

 

Helgelandssykehuset HF har i september 2011 et negativt resultatavvik på 5,4 mill kroner og 

hittil i år et negativt resultatavvik på 16,9 mill kroner. I september 2011 står varekostnader, 

gjestepasientkostnader og lønnskostnader for det meste av avviket. 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. september 2011 nedjustert prognosen til et negativt budsjettavvik på minus 10-15 mill 

kroner fra minus 5 mill kroner i august 2011.  

 

Helse Nord IKT har et resultat i september 2011 som er det samme som budsjett og har et 

hittil i år et resultat som er 0,4 mill kroner bedre enn budsjett. 

 

Sykehusapotek Nord HF har i september et resultat som er 0,5 mill kroner bedre enn budsjett 

og har hittil i år et positivt resultatavvik på 1,6 mill kroner. 

 

Helse Nord RHF har i september 2011 et positivt resultatavvik på 3,0 mill kroner og hittil i år 

et positivt resultatavvik på 28,4 mill kroner. Prognose for 2011 er et overskudd på 96,2 mill 

kroner inkludert styrets reserve på 73,4 mill kroner. 

  



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

Resultatprognose for 2011 

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. Samlet sett er prognosene for 

helseforetakene ca. 50 mill kroner i avvik. Gitt den økonomiske utviklingen i helseforetakene 

de siste månedene vurderer adm. direktør at utviklingen er bedre, men at det fortsatt er risiko 

for at resultatet blir dårligere. 

 

Adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 er et overskudd på 250-320 mill kroner. Dette 

inkluderer styrets reserve på 73,4 mill kroner, som inntektsføres fra oktober 2011. 

 

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. Dette har gjort det nødvendig med nye vurderinger av 

gjennomføringsgraden samt til å utvikle nye tiltak for å kompensere for tiltak som ikke lar seg 

gjennomføre for å nå resultatmålet til Helse Nord. 

 

Helgelandssykehuset HF har pr. september 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 helseforetakets resultatkrav for 2011. 

 

Helse Finnmark HF har pr. september 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. 

  

Budsjettavvik 

i % av inntekt

Budsjettavvik 

i % av inntekt

september hittil i år

Helgelandssykehuset HF -4,5 % -1,6 %

Nordlandssykehuset HF -0,1 % -0,8 %

UNN HF 1,0 % -0,7 %

Helse Finnmark HF 4,0 % -1,8 %

Sykehusapotek Nord HF 1,6 % 0,7 %

Helse Nord IKT 0,2 % 0,2 %

Helse Nord RHF 2,8 % 2,8 %

SUM Helse Nord 0,8 % -0,2 %



Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. september 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 september 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 (NLSH) 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 Det iverksettes et prosjekt for 

modernisering av kirurgiske pasientforløp i høst.  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 fremdrift i investeringsprogrammet per september 2011 

Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god, men den er noe svakere enn den burde være 

korrigert for forsinket fremdrift i investeringsprogrammet.  

 

Investeringer 

Det er gjennomført investeringer på til sammen 510,5 mill kroner i foretaksgruppen til og 

med september 2011. 

 

      



Siste måned er det investert om lag 80 mill kroner, slik at investeringsnivået er økt i siste 

periode.  

 

Prognose likviditet 
Ved utgangen av september 2011 var likviditetsbeholdningen i tråd med prognosen. 

Fremdriften i investeringsprogrammet er imidlertid 200 mill kroner lavere enn justert 

fremdriftsplan som er grunnlaget for likviditetsprognosen.  

 

Betalt premie til KLP er cirka 112 mill kroner høyere enn forutsatt i prognosen. Dette skyldes 

flere forhold: 

 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 isolert cirka 55 mill kroner av 

den svekkede likviditeten. 

 KLP har krevd inn ekstraordinær reguleringspremie for 2010 på 51 mill kroner. 

 Arbeidsgiveravgift på økt premie 

 

Resultatet til foretaksgruppen er pr. september 25,4 mill kroner dårligere enn budsjett. 

 

Korrigert for alle disse forhold er likviditetsbeholdningen om lag 60 mill kroner mindre enn 

forutsatt. 
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Personal 

Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar-oktober 2010 og januar-oktober 2011, samt endring fra 

2010 til 2011 

 

Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til oktober 2011. Deler av utlønning i oktober 

2011 har påvirkning på resultatet i september 2011, og disse dataene er derfor tatt med.  

 

Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse 

Finnmark HF. Helse Finnmark HF har derimot budsjettert med en bemanningsreduksjon i 

2011. Det har ikke lyktes helseforetaket å ta den ned den ønskede bruken av lønnskostnader. 

Spesielt gjelder dette bruk av variabellønn som for eksempel timelønnede og 

overtid/ekstrahjelp. I lønnskjøringen for oktober 2011 vises derimot 41 færre månedsverk enn 

for samme måned i 2010. Mye av nedgangen kommer innen variabellønn. Blant annet en 

nedgang i bruk av overtid innen ambulansepersonell.  

 

Tabellen over viser en samlet gjennomsnittlig økning i bemanningen på 267 månedsverk 

sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste helseforetakene har budsjettert det meste 

av økningen. Helse Nord RHF har likevel 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.  

 

Gjennomsnittlige 

månedsverk

Jan - okt 

10

Jan - okt 

11 Differanse

Helse Finnmark 1 589 1 593 4

UNN 5 986 6 110 124

Nordlandssykehuset 3 201 3 273 72

Helgelandssykehuset 1 330 1 371 41

Sykehusapotek Nord 78 85 7

Helse Nord RHF 48 51 4

SKDE 11 13 1

Helse Nord IKT 166 181 15

Sum Helse Nord 12 409 12 676 267



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

Sykefravær 

 
Tabell: Sykefravær januar - august 2010 og sykefravær januar- august 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. 

 

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

2009

2010

2011

Totalt 

fravær

Fravær 

over 56 

dager

Fravær 

under 56 

dager

Herav 

under 16 

dager

Totalt 

fravær

Fravær 

over 56 

dager

Fravær 

under 56 

dager

Herav 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF 7,8% 4,4% 3,4% 1,7 % 7,6% 4,1% 3,5% 1,9 %

Nordlandssykehuset HF 8,4% 4,0% 4,3% 2,2 % 8,6% 4,6% 4,0% 2,2 %

Universitetssykehuset HF 8,2% 3,6% 4,6% 2,5 % 9,0% 4,3% 4,7% 2,6 %

Helse Finnmark HF 8,7% 4,2% 4,4% 2,5 % 8,3% 3,8% 4,6% 2,6 %

Sykehusapotek Nord HF 3,6% 0,5% 3,0% 1,8 % 9,0% 3,1% 5,8% 2,5 %

Helse Nord IKT 4,9% 2,5% 2,4% 1,6 % 3,3% 0,8% 2,4% 1,9 %

Helse Nord RHF 0,7% 0,2% 0,6% 0,4 % 2,1% 1,5% 0,6% 0,3 %

SUM Helse Nord 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % 8,5% 4,2% 4,3% 2,5 %

Januar - august 2010 Januar - august 2011

Totalt 

fravær

Fravær 

over 56 

dager

Fravær 

under 56 

dager

Herav 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF -0,2% -0,3% 0,1% 0,2 %

Nordlandssykehuset HF 0,2% 0,5% -0,3% -0,1 %

Universitetssykehuset HF 0,8% 0,7% 0,2% 0,1 %

Helse Finnmark HF -0,3% -0,5% 0,1% 0,1 %

Sykehusapotek Nord HF 5,4% 2,6% 2,8% 0,7 %

Helse Nord IKT -1,7% -1,7% 0,0% 0,2 %

Helse Nord RHF 1,4% 1,3% 0,0% -0,1 %

SUM Helse Nord 0,4% 0,4% 0,0% 0,1 %

Endring



Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar til august 2011 viser en økning på 0,4 % 

sammenlignet med samme periode i fjor. Men som figurene under viser, er det en nedgang i 

fraværsprosent og antall fraværsdager utover første halvår, og antall sykefraværsdager er de 

siste månedene på samme nivå som i fjor på denne tiden. Den totale fraværsprosenten i august 

2011 var også lavere enn samme periode i fjor. 

 

Det er fortsatt et høyere nivå på fravær på over 56 dager sammenlignet med i fjor. Både hittil i 

år og i august. 

 

 
Figur: Sykefravær 2010 og 2011 for hele Helse Nord. 

 

 
Figur: Antall sykefraværsdager 2010 og 2011 for hele Helse Nord 
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Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste 2010 – 2011. 

 

Oppdragsdokumentet 2011 for Helse Nord 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 er fra juli 2011. Disse viser en ventetid på 62 dager i juli 

2011 og 75 dager hittil i år. Dette er konsistent med tall fra Helse Nords styringsportal.  

 

I september 2011 var ventetiden for pasienter som ble avviklet fra venteliste tre dager kortere 

enn for samme måned i 2010. Alle helseforetakene har lavere ventetider på avviklede 

pasienter i september i år enn i fjor, med unntak av Helgelandssykehuset HF som har en 

markant økning. Bakgrunnen for dette er at Helgelandssykehuset HF for tiden tar unna 

ventende pasienter på problemområder innen hud og veneriske sykdommer. Ser vi bort fra 

dette fagområdet, ligger Helgelandssykehuset HF på samme nivå som i fjor og lavest blant 

helseforetakene.  

 

Tabell: Snitt ventetid for alle avviklede pasienter september 2010 sammenlignet med september 2011. og 

ventetid hittil i år 2010 og 2011. Kilde: Helse Nords styringsportal 

 

September 

2010

September 

2011 Endring

Jan - sept 

2010

Jan - sept 

2011 Endring

Helgelandssykehuset 71,6 96,6 25 68,9 72 3,1

Nordlandssykehuset 98 93,3 -4,7 79,8 83,2 3,4

UNN 111 99,1 -11,9 88,8 81,4 -7,4

Helse Finnmark 94,6 91,5 -3,1 83,2 84,1 0,9

Helse Nord 99,6 96 -3,6 82,5 80,8 -1,7



Årets første ni måneder hadde totalt sett bare 1,7 dager kortere ventetid enn samme periode i 

fjor, men ventetiden for prioriterte pasienter går ned. Selv om ventetiden viser en positiv 

trend, vil det by på utfordringer å få gjennomsnittlig ventetid ned mot 65 dager ved slutten av 

året.  

 

For pasienter som har fått rett til prioritert helsehjelp har ventetiden gått ned med 5,9 dager i 

september 2011 sammenlignet med september 2010, og det er en reduksjon på 8,3 dager hittil 

i år. Helgelandssykehuset HF viser en vesentlig økning i september 2011 på 

rettighetspasienter på grunn av avviklingen av pasienter som har stått lenge på venteliste på 

hud og veneriske sykdommer. Ventetiden går ned for rettighetspasienter, samtidig som 

andelen som gis rett til prioritert behandling går sterkt opp i perioden. 

 

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 rundt 12 

%. 

 
Tabell: Snitt ventetid for avviklede rettighetspasienter september 2010 sammenlignet med september 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 121-2010 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. Helse Nord følger nå opp rapportering på bruk av disse 

midlene. I dette var det også tiltak som har som mål å redusere ventetid og fjerne fristbrudd. 

 

I august og september 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. Da 

tas de mer prioriterte pasientene, noe som fører til lavere ventetid for de avviklede pasientene. 

De pasientene som behandles eller tas av venteliste over sommeren, har gjerne ventet over 

sommeren for behandling.  

 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter viste i juni og juli 2011 en nedgang etter en liten 

økning tidligere i år. September 2011 viser en liten reduksjon fra august 2011 og omtrent 

samme nivå som juli 2011. 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 rydding 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. 

September 

2010

September 

2011 Endring

Jan - sept 

2010

Jan - sept 

2011 Endring

Helgelandssykehuset 72,3 106,6 34,3 62 68,6 6,6

Nordlandssykehuset 94,1 64,6 -29,5 74,7 60,7 -14

UNN 78,3 73,1 -5,2 71,9 59,9 -12

Helse Finnmark 74,5 76,2 1,7 68,3 69,1 0,8

Helse Nord 82,3 76,4 -5,9 70,9 62,6 -8,3



 
Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2010 - september 2011. Kilde: Helse 

Nords styringsportal 

 

Gjennomgang i helseforetakene har vist at det er et behov for å se nærmere på praksisen med 

hensyn til å gi rett til nødvendig helsehjelp i henhold til prioriteringsveilederne. Det har nok 

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 og avviklet fra venteliste. Det er også et behov for å se på praksis med hensyn til 

fastsetting av fristdato. 

 

Det eneste helseforetaket som har økning i andel fristbrudd for avviklede pasienter i 

september 2011 fra august 2011 er Helgelandssykehuset HF som for tiden avvikler pasienter 

innenfor hud- og veneriske sykdommer som har ventet lenge. Dette har bidratt til at antallet 

ventende med fristbrudd har gått ned.  

 

Andelen fristbrudd for ventende pasienter pr. medio oktober 2011 er 16 %. Dette tallet har 

stabilisert seg etter sommeren. Det er fortsatt flest ventende pasienter med fristbrudd innenfor 

hud- og veneriske sykdommer, men dette har blitt redusert i det siste. 

 

Nordlandssykehuset HF har den mest markante økningen i antall fristbrudd den siste tiden.  

 

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 følger dette 

tett opp med helseforetakene. 

 



 
Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområde. Kilde: Helse Nords styringsportal 

 

 
Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter samt antall ventende der frist faller innen 14 dager. Kilde: Helse 

Nords styringsportal 



Aktivitet 

Somatikk  

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - juli 2010 sammenlignet med januar – september 2011 

 

Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 6,8 % sammenlignet med samme periode i fjor. 

Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Den prosentvise veksten er 

spesielt stor på NLSH og UNN. 

 

Dagopphold poliklinikk er omtrent som samme periode i fjor. NLSH og UNN har en økning, 

mens Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HJF har en nedgang. Helgelandssykehuset 

HF har størst nedgang, og dette skyldes i all hovedsak svingninger i behandling av 

dialysepasienter.  

 

Heldøgnsopphold har en økning fra samme periode i fjor. Det er en økning ved alle 

helseforetakene i foretaksgruppen, med unntak av UNN som for september 2011 viser en liten 

nedgang. NLSH har den største økningen i foretaksgruppen, og dette skyldes økning i alle 

klinikkene i helseforetaket, med størst økning ved kirurgi- og ortopediklinikken.  

 

Polikliniske konsultasjoner har en økning på 9,0 % sammenlignet med samme periode i fjor. 

Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen. Hovedårsaken til denne 

økningen skyldes at strålebehandlingen i år regnes med i det totale antall polikliniske 

konsultasjoner.  

Psykisk helsevern og rus 
Utviklingen innen PHBU er generelt positiv i alle helseforetakene. Trenden med økning i 

aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter, samtidig som det har vært noe økning 

i ventetiden i foretaksgruppen i perioden januar til september.    

  

Rapportene fra helseforetakene viser at det generelt er lavere aktivitet enn forutsatt innen 

psykisk helsevern for voksne.  

  

Helse Nord - somatisk aktivitet 2010 2011 Endring 

Alle kontakter 408 130 435 886 6,8 %

Totalt antall opphold somatikk 97 042 96 950 -0,1 %

herav

dagopphold poliklinikk 18 940 18 899 -0,2 %

dagopphold innlagte 17 182 16 049 -6,6 %

heldøgnsopphold innlagte 60 920 62 002 1,8 %

Endr sum dag/poliklinikk 

Polikliniske konsultasjoner 311 088 338 936 9,0 % 7,7 %



Psykisk helsevern for barn og unge 

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

 

Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. september 

2011 viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er 

spesielt positivt at den polikliniske aktiviteten øker med 8,6 % 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. Helseforetaket har 

gjennom hele 2011 jobbet med prioriterte oppgaver og iverksatt tiltak for å øke aktiviteten.  

 

Aktiviteten ved Helgelandssykehuset HF innen PHBU vært bra pr. september 2011 

sammenlignet med 2010.  

 

Aktiviteten ved Nordlandssykehuset HF viser en økning sammenlignet med samme periode i 

fjor med unntak ved polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten er høyere enn plan på antall 

utskrivninger og antall tiltak, men er under plan for antall liggedøgn og refusjonsberettigede 

konsultasjoner. 

 

Ved UNN er aktiviteten innen PHBU økt sammenlignet med i fjor.  

  

Psykisk helsevern for voksne 

Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne går ned for Helse Nord, både i de siste 

periodene sammenlignet med samme periode i 2010, samt hittil i år sammenlignet med hittil i 

fjor. 

 

Ved NLSH er aktiviteten innenfor voksenpsykiatri betydelig lavere enn plan. Sammenlignet 

med i fjor er det nedgang på antall liggedøgn, mens dagpasienter er på samme nivå. Det er en 

økning i både antall utskrevne pasienter og polikliniske konsultasjoner. NLSH har iverksatt 

tiltak for å snu den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien i Vesterålen. 

 

Den negative trenden innen 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. 

 

Ved Helgelandssykehuset HF er poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for voksne på 

nivå sammenlignet med 2010. Aktiviteten er fremdeles langt under plan.  

 

  

Barne- og ungdomspsykiatri 2 010 2 011 endring 10-11

Antall polikliniske konsultasjoner 54 231 57 176 5,4 %

Antall utskrevne pasienter 238 301 26,5 %

Antall liggedøgn 7 539 7 769 3,1 %

Antall oppholdsdager 346 1 257 263,3 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 90 452 98 246 8,6 %



Ved Helse Finnmark HF er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner innen psykisk 

helsevern for voksne pr. september 2011 under nivå fra samme periode i fjor og plantall for 

2011. Styret i Helse Finnmark HF har vedtatt å redusere antall senger med virkning fra 1. 

januar 2012 med åtte. Dette vil gi 33 senger pluss fire senger øremerket Samisk nasjonalt 

kompetansesenter, SANKS fra 1.1.2012. Antall senger i klinikken vil da være på nivå med 

den nasjonale normen. Det vil si ti senger pr 6 000 voksne innbyggere.  

 

Adm. direktør er bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern 

for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot utviklingen i ventetider. 

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB jan-sept 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 

 

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 det 

vært gjennomført omfattende omstilling samt nybygg. 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 med den vanskelige bemanningssituasjonen i 

Finnmarksklinikken. I september var beleggsprosenten i Finnmarksklinikken på 80 %. 

 

Ved NLSH er antall polikliniske konsultasjoner redusert sammenlignet med samme periode i 

fjor samt vesentlig under plan. Avviket skyldes vakanser som følge av problemer med 

rekruttering. 

 

Samlet i Helse Nord er antallet utskrevne pasienter fra døgnbehandling pr. september 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. 
 

  

2 010 2 011 endring 09-10

Antall utskrevne pasienter 429 638 48,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner 9 852 10 365 5,2 %

Antall liggedøgn 17 379 19 696 13,3 %



Vedlegg 

Vedlegg personal  

 

Bemanning 

 
 

Sykefravær 

 
 

 

  

Månedsverk Oktober 10 Oktober 11 Differanse

Helse Finnmark 1 652 1 611 -41

UNN 6 071 6 190 119

Nordlandssykehuset 3 218 3 348 130

Helgelandssykehuset 1 337 1 383 46

Sykehusapotek Nord 84 85 2

Helse Nord RHF 47 51 3

SKDE 11 14 3

Helse Nord IKT 175 190 15

Sum Helse Nord 12 595 12 872 277

Totalt 

fravær

Fravær 

over 56 

dager

Fravær 

under 56 

dager

Herav 

under 16 

dager

Totalt 

fravær

Fravær 

over 56 

dager

Fravær 

under 56 

dager

Herav 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF 7,3% 3,5% 3,8% 1,7 % 6,9% 3,7% 3,2 % 1,7 %

Nordlandssykehuset HF 8,7% 4,2% 4,5% 2,4 % 8,5% 4,5% 4,1 % 2,3 %

Universitetssykehuset HF 8,0% 3,1% 4,9% 2,6 % 7,8% 3,5% 4,4 % 2,3 %

Helse Finnmark HF 8,5% 4,1% 4,4% 2,5 % 7,4% 3,1% 4,3 % 2,2 %

Sykehusapotek Nord HF 3,7% 0,0% 3,7% 1,6 % 10,3% 6,0% 4,4 % 1,9 %

Helse Nord IKT 6,0% 4,4% 1,6% 1,4 % 3,0% 0,6% 2,4 % 1,7 %

Helse Nord RHF 0,8% 0,0% 0,8% 0,8 % 1,8% 0,8% 1,0 % 0,2 %

SUM Helse Nord 8,0% 3,5% 4,5% 2,4 % 7,7% 3,6% 4,1 % 2,2 %

Totalt 

fravær

Fravær 

over 56 

dager

Fravær 

under 56 

dager

Herav 

under 16 

dager

Helgelandssykehuset HF -0,4% 0,2% -0,7% 0,0 %

Nordlandssykehuset HF -0,2% 0,2% -0,4% -0,2 %

Universitetssykehuset HF -0,1% 0,4% -0,5% -0,3 %

Helse Finnmark HF -1,1% -0,9% -0,2% -0,3 %

Sykehusapotek Nord HF 6,7% 6,0% 0,7% 0,3 %

Helse Nord IKT -3,0% -3,8% 0,9% 0,3 %

Helse Nord RHF 1,0% 0,8% 0,2% -0,6 %

SUM Helse Nord -0,3% 0,2% -0,4% -0,2 %

August 2010 August 2011

Endring



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 september 2011. Kilde: 

Helse Nords styringsportal 
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Vedlegg aktivitet 
 

Somatikk   

 
 

 

 

 

 

 

UNN 2010 2011 Endring 

Alle kontakter 178 602 194 275 8,8 %

Totalt antall opphold somatikk 41 906 41 178 -1,7 %

herav

dagopphold poliklinikk 8 069 8 163 1,2 %

dagopphold innlagte 7 457 6 807 -8,7 %

heldøgnsopphold innlagte 26 380 26 208 -0,7 %

Endr sum dag/poliklinikk 

Polikliniske konsultasjoner 136 696 153 097 12,0 % 10,4 %

NLSH 2010 2011 Endring 

Alle kontakter 115 218 122 964 6,7 %

Totalt antall opphold somatikk 28 808 29 945 3,9 %

herav

dagopphold poliklinikk 4 967 5 297 6,6 %

dagopphold innlagte 5 977 5 964 -0,2 %

heldøgnsopphold innlagte 17 864 18 684 4,6 %

Endr sum dag/poliklinikk 

Polikliniske konsultasjoner 86 410 93 019 7,6 % 7,1 %

Helgeland 2010 2011 Endring 

Alle kontakter 66 486 69 238 4,1 %

Totalt antall opphold somatikk 14 506 13 702 -5,5 %

herav

dagopphold poliklinikk 3 402 3 046 -10,5 %

dagopphold innlagte 2 418 1 784 -26,2 %

heldøgnsopphold innlagte 8 686 8 872 2,1 %

Endr sum dag/poliklinikk 

Polikliniske konsultasjoner 51 980 55 536 6,8 % 4,4 %

Helse Finnmark 2010 2011 Endring 

Alle kontakter 47 824 49 409 3,3 %

Totalt antall opphold somatikk 11 822 12 125 2,6 %

herav

dagopphold poliklinikk 2 502 2 393 -4,4 %

dagopphold innlagte 1 330 1 494 12,3 %

heldøgnsopphold innlagte 7 990 8 238 3,1 %

Endr sum dag/poliklinikk 

Polikliniske konsultasjoner 36 002 37 284 3,6 % 3,4 %



Psykisk helsevern 
 

Psykisk helsevern barn og unge 

 
 

Antall polikliniske konsultasjoner PHUB 2 010 2 011 endring 10-11

Helse Finnmark 10 897 12 493 14,6 %

UNN 17 753 18 489 4,1 %

Nordlandssykehuset 18 657 18 141 -2,8 %

Helgelandssykehuset 6 924 8 053 16,3 %

Sum Helse Nord 54 231 57 176 5,4 %

Antall utskreve pasienter - 

døgnbehandling PHUB 2 010 2 011 endring 10-11

Helse Finnmark 17 35 105,9 %

UNN 122 159 30,3 %

Nordlandssykehuset 92 95 3,3 %

Helgelandssykehuset 7 12 71,4 %

Sum Helse Nord 238 301 26,5 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 

PHUB 2 010 2 011 endring 10-11

Helse Finnmark 698 993 42,3 %

UNN 1 607 1 651 2,7 %

Nordlandssykehuset 3 730 3 788 1,6 %

Helgelandssykehuset 1 504 1 337 -11,1 %

Sum Helse Nord 7 539 7 769 3,1 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling 

PHUB 2 010 2 011 endring 10-11

Helse Finnmark 343 1 257 266,5 %

UNN 3 0  

Sum Helse Nord 346 1 257 263,3 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke 

refusjon) PHUB 2 010 2 011 endring 10-11

Helse Finnmark 19 772 23 872 20,7 %

UNN 30 811 31 916 3,6 %

Nordlandssykehuset 29 379 30 223 2,9 %

Helgelandssykehuset 10 490 12 235 16,6 %

Sum Helse Nord 90 452 98 246 8,6 %



Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 

 

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 

Antall utskreve pasienter - 

døgnbehandling TSB 2 010 2 011 endring 10-11

Helse Finnmark 72 63 -12,5 %

UNN 357 567 58,8 %

Sum Helse Nord 429 638 48,7 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling TSB 2 010 2 011 endring 09-10

Helse Finnmark 2 315 2 467 6,6 %

UNN 15 064 16 847 11,8 %

Sum Helse Nord 17 379 19 696 13,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner TSB 2 010 2 011 endring 09-10

Helse Finnmark 79 69 -12,7 %

UNN 8 663 9 547 10,2 %

Nordlandssykehuset 1 110 749 -32,5 %

Sum Helse Nord 9 852 10 365 5,2 %

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

