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Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter februar 2012 på økonomi, 
aktivitet, bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd.  
 
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 februar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 7,6 mill kroner, og et 
negativt budsjettavvik på 19,3 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et negativt budsjettavvik 
på 42,6 mill kroner. Av budsjettavviket hittil i år forklares 31,2 mill kroner av 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene i Helse Nord 1

 

. Korrigert for dette er 
resultatet for februar 2012 i foretaksgruppen 11,6 mill kroner dårligere enn budsjettert. 

Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.    
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i februar2012, regnskap og budsjett hittil i år, avvik hittil i år, økte 
pensjonskostnader, avvik hittil i år justert for økte pensjonskostnader og budsjett 2012. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 *ref. Foretaksprotokoll. Kapittel 4.1 Pensjonskostnad og driftskreditt. Det økonomiske opplegget for 2012 
i Prop.1S (2011-2012) la til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på om lag samme nivå som lagt til 
grunn i Prop. 120 S (2010-2011). Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2012 er under utarbeidelse 
og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene foreligger derfor ikke. Foretaksmøtet presiserte 
at de regionale helseforetakene i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnadene på linje med andre kostnader 
innenfor sine økonomiske rammer, jf. føringer gitt i St.prp. nr.1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2011-2012). Dersom 
det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S (2011-
2012) vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen til de regionale 
helseforetakene. 



I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert har Helse-Nord en samlet omstillingsutfordring 
i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å 
vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i 
foretaksgruppen på 284 mill kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen 
på 44 mill kroner.  
 
Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helse- 
og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.   
 
Antall månedsverk har økt med 290 sammenlignet med samme periode i fjor. Samlede 
lønnskostnader eks. pensjonskostnader er 4,6 mill kroner lavere enn budsjett. Dette viser at 
samlet bemanning er i tråd med budsjett.  
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 3,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.  
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser en økning 
for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.  Aktiviteten innen psykisk 
helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, både sammenlignet med 
samme periode i 2011og plan 2012.   
 
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 18 % i februar 2011 til 14 % i 
februar 2012. Ventetid for alle pasienter er redusert fra 81 dager i februar 2011 til 78 dager i 
februar 2012. Adm. direktør er glad for forbedringen, men viser til at tallene er langt unna 
målsetningen på henholdsvis 0 % og 65 dager. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2012 til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om en nærmere redegjørelse om arbeidet med å redusere 
fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2. tertial 2012. 

 
 

Bodø, den 22. mars 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 2-2012 
 



  
 

 

Virksomhetsrapport 2-2012 
 
 

 
 

 

 
 
 



Oppsummering av utvikling 
Regnskapet for februar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 7,6 mill kroner, og et 
negativt budsjettavvik på 19,3 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et negativt budsjettavvik 
på 42,6 mill kroner. Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på 
tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.    
 
Av budsjettavviket hittil i år forklares 31,2 mill kroner av pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene i Helse Nord 1

 

. Korrigert for dette er resultatet for februar 2012 i 
foretaksgruppen 11,6 mill kroner dårligere enn budsjettert. 

I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert har Helse-Nord en samlet omstillingsutfordring 
i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å 
vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i 
foretaksgruppen på 284 mill kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen 
på 44 mill kroner. 
 
Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helse- 
og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.   
 
I snitt er antall månedsverk økt med 290 månedsverk basert på lønnskjøringene i de tre første 
månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor 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.  
 
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012. Det nye fra 2012 er at Norsk Pasientregister vil publisere 
månedlige ventelistedata innen den 15. i påfølgende måned.   
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 3,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.  
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser en økning 
for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.  Aktiviteten innen psykisk 
helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, både sammenlignet med 
samme periode i 2011og plan 2012. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for 
rusmiddelmisbruk har UNN HF foreløpig bare aktivitetstall for januar måned. Etter overgang 
fra rusdata til DIPS er det problemer med rapportuttrekk i DIPS. 
 
 

                                                 
1 *ref. Foretaksprotokoll. Kapittel 4.1 Pensjonskostnad og driftskreditt. Det økonomiske opplegget for 2012 
i Prop.1S (2011-2012) la til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på om lag samme nivå som lagt til 
grunn i Prop. 120 S (2010-2011). Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2012 er under utarbeidelse 
og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene foreligger derfor ikke. Foretaksmøtet presiserte 
at de regionale helseforetakene i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnadene på linje med andre kostnader 
innenfor sine økonomiske rammer, jf. føringer gitt i St.prp. nr.1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2011-2012). Dersom 
det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S (2011-
2012) vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen til de regionale 
helseforetakene. 



Økonomi 
Resultat pr. februar 2012 

 
Tabell: Resultat i februar2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra februar i 2011 
 
For 2012 er det mottatt ny pensjonskostnadsberegning basert på blant annet rentenivået pr 31. 
desember 2011. Den nye beregningen viser samlet for foretaksgruppen en økt kostnad for 
2012 på ca. 187 mill kroner (15,6 mill kroner pr. måned) utover budsjettforutsetningene som 
Helse Nord har lagt til grunn.  
 
Som det fremgår av protokollen fra foretaksmøte, den 30. januar 2012 må i utgangspunktet 
pensjonskostnader håndteres på linje med andre kostnader, men det følger av tidligere praksis 
at større endringer har blitt håndtert av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gjennom 
endringer i styringsmål eller økte inntekter.  
 
Regnskapet for februar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 7,6 mill kroner og hittil i år 
et resultat på 11,8 mill kroner. Det er et negativt budsjettavvik i februar 2012 på 19,3 mill 
kroner og hittil i år har Helse Nord et negativt budsjettavvik på 42,6 mill kroner. Regnskapet i 
de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som 
innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.    
 
Av budsjettavviket hittil i år forklares 31,2 mill kroner av pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene i Helse Nord (se fotnote 1). Korrigert for dette er resultatet for februar 
2012 i foretaksgruppen 11,6 mill kroner dårligere enn budsjettert. 
  



Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik pr. måned og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i februar2012, regnskap og budsjett hittil i år, avvik hittil i år, økte 
pensjonskostnader, avvik hittil i år justert for økte pensjonskostnader og budsjett 2012. 
  
Helgelandssykehuset HF har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et negativt budsjettavvik 
justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 3,5 mill kroner og 5,3 
mill kroner. Det negative budsjettavviket hittil i år skyldes i all hovedsak et overforbruk innen 
pasienttransport og kostbare legemidler. Helgelandssykehuset HF har økte utfordringer i 2012 
og har behov for sterkt fokus på gjennomføringsgraden av allerede definerte omstillingstiltak 
samt etablere nye tiltak for å være i stand til å innfri styringsmålet for 2012 på 5 mill kroner.   
 
Nordlandssykehuset HF har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et negativt budsjettavvik 
justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 2 mill kroner og 5,5 mill 
kroner. Det negative avviket skyldes i all hovedsak at Nordlandssykehuset HF ikke har fått 
full effekt av de kostnadsreduserende tiltakene, overforbruk innen pasienttransport og 
varekostnader. Nordlandssykehuset HF er avhengige av å få effekt av sine omstillingstiltak 
for å være i stand til å innfri styringsmålet på 21 mill kroner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et 
negativt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 4 
mill kroner og 11,3 mill kroner. De største avvikene skyldes lavere ISF-inntekter, 
utskrivningsklare pasienter og gjestepasientkostnader psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk). UNN har iverksatt tiltak for å kompensere for 
den negative utviklingen innen utskrivningsklare pasienter. Helseforetaket ser en positiv trend 
i ISF-inntektene og forventer at de skal være i henhold til budsjett fremover og iverksetter 
følgelig ikke kompenserende tiltak for å kunne innfri styringsmålet på 24 mill kroner. 
 
Helse Finnmark HF har i februar 2012 justert for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene på 0,4 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik justert for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på1,3 mill kroner. Helse Finnmark HF har i 
februar 2012et stort overforbruk av varekostnader samtidig som de har et mindre forbruk på 
lønn til faste ansatte. Hittil i år skyldes det positive avviket justert for økte pensjonskostnader 
et mindre forbruk av andre driftskostnader. Helseforetaket har ikke sett det nødvendig å 
iverksette kompenserende tiltak for å kunne innfri styringsmålet på 5 mill kroner. 
 
Helse Nord IKT har hittil i år et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader 
utover budsjettforutsetningene på 1,9 mill kroner.  
 
Sykehusapotek Nord HF har i februar 2012 et positivt budsjettavvik justert for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 1,3 mill kroner. 
 



Helse Nord RHF har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et positivt budsjettavvik justert 
for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 3,6 mill kroner og 6,2 mill 
kroner. Dette skyldes i all hovedsak renteinntekter utover budsjett. Det forventes et resultat 
om lag 9,8 mill kroner bedre enn budsjett på 295 mill kroner for året. Dette skyldes 
forventning om økte renteinntekter som følge av ny bankavtale. 
 

 
Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i februar og hittil i år. 
 
Funksjonsregnskap 
Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av februar 2012. Overforbruket 
hittil i år er relatert til somatikk og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindre forbruk mot 
budsjett.   
 

 
Tabell: Brutto driftskostnader fordelt på funksjon sammenlignet med budsjett og hittil i fjor. 
 
Gjennomføring av tiltak  
Helseforetakene i Helse-Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner, 
og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen 
på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i foretaksgruppen på 284 mill 
kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen på 44 mill kroner.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har kommet lengst i 
budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget for 2012. Helgelandssykehuset 
HF og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med identifisering av omstillingstiltak og 
risikoreduksjon.  
 
Alle helseforetakene er pålagt å redegjøre for gjennomføring av omstillingsplanen i 
månedlige økonomirapporter. I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert ble det vedtatt at 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF bes om å redegjøre for hvordan 
helseforetaket planlegger å løse resterende omstillingsutfordring for 2012 i tertialrapport nr. 
1-2012.  
 



Under vises omstillingsutfordringene i Helse Nord for 2012. Før og etter utfordringene er 
vektet. Alle tall i mill kroner. 
 

 
  
Tabellen nedenfor viser omstillingsbehov i % av budsjetterte driftsinntekter og viser at 
omstillingsbehovet er størst i Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.  
 

 
 
Helgelandssykehuset HF har ikke beregnet tiltakseffekter pr. februar 2012.  Det vil være 
behov for effekter av allerede definerte og nye tiltak for at helseforetaket skal kunne innfri 
resultatkravet for 2012 på 5 mill kroner.    
 
Nordlandssykehuset HF har pr. februar 2012 ikke fått forventede effekter av sine tiltak.  I den 
allerede definerte tiltaksplanen er det tiltak som skal bedre pasientflyten og 
arbeidsplanleggingen, etablering av observasjonspost, økt kodekvalitet samt vridning fra døgn 
til dag innenfor psykisk helsevern. Forutsatt at allerede definerte tiltak samt nye tiltak blir 
definert, forventer Nordlandssykehuset HF at styringsmålet skal bli innfridd i 2012.  
  
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har realisert effekter av tiltakene pr. februar 
2012 for 11,4 mill kroner som tilsvarer 67 % av budsjettert effekter pr. februar 2012. De 
tiltakene som ikke har hatt full effekt er økte ISF-inntekter, noen klinikkvise tiltak og 
reduserte gjestepasientkostnader innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
  
Helse Finnmark HF har realisert effekter av tiltakene pr. februar 2012 for 3 mill kroner som 
tilsvarer 37,5 % av budsjetterte effekter pr. februar 2012. Det er tiltakene med laveste risikoer 
som har hatt effekter hittil i år. Helse Finnmark HF har startet arbeidet med å redusere årsverk 
i henhold til planene.  Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest har begge redusert med syv 
stillinger/årsverk i forhold til planer på ti stillinger/årsverk. Det er gjennomført lignende tiltak 
ved de andre delene av helseforetaket. 
  



Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, men at det 
er risiko i budsjettopplegget for 2012. Adm. direktører vurderer omstillingsprogrammet for 
hele foretaksgruppen i 2012 til å ha moderat gjennomføringsrisiko.   
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. februar 2012 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 98 mill kroner i foretaksgruppen i årets to 
første måneder. Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år utgjør 633 mill kroner ved 
inngangen av året, og det forventes ubrukte rammer på 500-600 mill kroner ved utgangen av 
året.  

 
 
Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen har gjennom februar 2012vært noe lavere enn prognosen, men er ved 
utgangen av måneden som forventet. Periodiseringen er oppdatert ved at 
investeringsutbetalingene er periodisert på bakgrunn av estimater fra helseforetakene. 
Prognosen vil oppdateres med informasjon om forventede premieutbetalinger til KLP. Så 
langt tar prognosen høyde for at utbetalingene sammenfaller med kostnaden. 
 

Likviditet 2012 - Helse Nord (i 1000 kr)
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Personal    
Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar- mars 2011 og 
 januar-mars 2012, samt endring fra 2011 til 2012 
 
Tabellen viser gjennomsnittlig utlønnede månedsverk for januar til mars for 2011 og 2012, 
eksklusive innleid personell som faktureres.  
 
I snitt er antall månedsverk økt med 290 månedsverk basert på lønnskjøringene i de tre første 
månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor. Totale lønnskostnader er 4,6 mill 
kroner lavere enn budsjett. Helse Nord RHF har særskilt fokus på oppfølging av 
bemanningssituasjonen i helseforetakene.  
 
Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr at det 
er ansatte som går på fastlønn som øker og ikke bare på overtid og timelønn.   

 
Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF 
 



Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse 
Finnmark HF og Helse Nord IKT som har en liten nedgang. Helse Finnmark HF har derimot 
budsjettert med en bemanningsreduksjon.  
 
Sykefravær 
 

 
Tabell: Sykefravær januar 2011 og sykefravær januar 2012 
 

 
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 januar 2012 viser en nedgang på 0,7 % sammenlignet med 
samme periode i fjor. Antall sykefraværsdager er de siste månedene på samme nivå som i fjor 
på denne tiden, dog med en liten nedgang for desember, ref. virksomhetsrapport for desember 
2011.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med i januar i fjor. Flere helseforetak 
har nedgang, men ved Helse Finnmark HF, Sykehusapoteket Nord HF og Helse Nord IKT ser 
vi en oppgang. 
 
  
 
 
 
 
 



 
Figur: Sykefraværsprosent 2010 og 2011 for hele Helse Nord. 
 

 
Figur: Antall sykefraværsdager 2010 og 2011 for hele Helse Nord 
 



Kvalitet  
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid i starten av 2012 er omtrent på samme nivå som i starten av 2011. 
Det er noe reduksjon, men Helse Nord er et stykke fra å nå kravet på 65 dager. Ventetidene 
varierer gjennom året og er sesongbetont, noe som gjør at ventetiden i starten av 2012 best 
sammenlignes med samme periode i 2011. 
 
På alle områder med unntak av somatikk er generelt ventetiden under 65 dager. Her har det 
også vært en nedgang, spesielt innen psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 
 
Ventetiden er generelt sett under 65 dager for pasienter med rett til prioritert behandling. 
 
 Januar 2011 Februar 2011 Januar 2012 Februar 2012 

     

Somatikk 86 81 83 79 

     

VOP 57 50 61 60 

     

BUP 70 63 67 55 

RUS 96 95 66 54 

Total 85 81 82 78 

Tabell: Ventetid for alle pasienter fordelt på fagområder for januar og februar 2011 og 2012. Kilde: Norsk 
pasientregister (NPR) 
 

 



Figur: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter 2011 – 2012. Kilde: NPR 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd for avviklede pasienter i februar 2012 var 14 % mot 18 % i februar 2011. 
Det er en sterk nedgang i fristbruddene for somatikk, men noe økning innenfor VOP.  
Sammenligner vi tallene for januar med tall for samme periode i fjor ligger andel fristbrudd 
på samme nivå, dvs. på 18 %.  
 
De offisielle tallene for fristbrudd fra Norsk pasientregister startet i 2011. Sees de to første 
månedene i år opp mot samme periode i fjor kan det konkluderes med at målet om å fjerne 
fristbrudd ikke er nådd.   
 
Nivået på andel fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har ligget mellom 16 - 
20 % gjennom hele 2011. Fristbrudd for februar 2012 er på det laveste registrerte nivået i 
løpet av 2011 og 2012. 
 
  Januar 2011 Februar 2011 Januar 2012 Februar 2012 

Somatikk  18 % 17 % 16 % 13 % 

VOP  17 % 16 % 25 % 19 % 

      

BUP  34 % 41 % 38 % 35 % 

RUS  31 % 35 % 18 % 5 % 

Ubestemt  17 % 25 % 22 % 19 % 

Total  18 % 18 % 18 % 14 % 

Tabell: Andel fristbrudd fordelt på fagområder for januar og februar 2011 og 2012. Kilde: Norsk 
pasientregister. 



Aktivitet 
Somatikk  

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - februar 2011 sammenlignet med januar - februar 2012 
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 3,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen. 
Veksten ved polikliniske konsultasjoner har vært størst ved Helgelandsykehuset HF og 
økende ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF.  
 
Dagopphold poliklinikk har hatt en økning siden samme periode i fjor. Denne største 
økningen er hos UNN og Nordlandssykehuset HF, mens Helse Finnmark HF og 
Helgelandssykehuset HF er omtrent på nivå med samme periode i fjor. 
 
Dagopphold innlagte har en økning på 1,6 % sammenlignet med samme periode i fjor.     
Helse Finnmark HF har en relativt sterk vekst som 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 Helse Finnmark som viser en liten 
nedgang.  
 
Polikliniske konsultasjoner har en økning på 3,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen med unntak av UNN som har en 
liten nedgang.   
 
Psykisk helsevern og rus 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser en økning 
for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, 
både sammenlignet med samme periode i 2011 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelmisbruk har UNN foreløpig 
bare aktivitetstall for januar 2012.   
 



Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-feb2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. februar 2012 
viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
For Helse Finnmark HF viser aktivitetstallene innen PHBU en økning både sammenlignet 
med samme periode i fjor og i forhold til plan. Helse Finnmark HF jobbet i hele 2011 med å 
prioritere oppgaver og iverksatt tiltak for å øke aktiviteten.  
 
Aktiviteten ved Helgelandssykehuset HF innen PHBU er pr. februar 2012 lik samme periode i 
fjor. Det har vært en liten økning i antall liggedøgn.   
 
Aktiviteten ved Nordlandssykehuset HF viser en økning sammenlignet med samme periode i 
fjor med antall liggedøgn som et unntak.. Aktiviteten er høyere enn plan på antall 
utskrivninger, antall tiltak og antall liggedøgn, men er under plan for refusjonsberettigede 
konsultasjoner. Det at antall utskrivninger har økt samtidig som antall liggedøgn har gått ned 
innebærer at liggetiden pr. pasient har gått ned. Dette er ønsket utvikling. 
 
UNN har en liten reduksjon i aktiviteten innen PHBU som skyldes reduksjon i utskrivelser fra 
døgnopphold.  Antall liggedøgn har gått opp i samme periode og gjennomsnittlig liggetid har 
økt noe. Poliklinisk aktivitet er uendret i forhold til i fjor. 
 
Psykisk helsevern for voksne 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne jan-feb2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, 
både sammenlignet med samme periode i 2011 og i forhold til plan, med unntak av antall 
oppholdsdager hvor det har vært en reduksjon hittil i år sammenlignet med samme periode i 
fjor.   
 
Ved Nordlandssykehuset HF er aktiviteten innenfor voksenpsykiatri økt sammenlignet med i 
fjor. Den store økning i polikliniske konsultasjoner kan forklares i etablering av ambulant 
akutteam hvor aktiviteten ikke ble registrert i samme periode i fjor og flere besatte 
stillinger/færre permisjoner samt omlegging i registreringsrutiner i Vesterålen.  



Det har vært en økning i antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn. Dette innebærer at 
liggetid pr. utskrevne pasient har økt.  Antall dagopphold viser en reduksjon. 
 
Aktiviteten innen PHV ved UNN har økt sammenlignet med i fjor.  Polikliniske 
konsultasjoner har økning både i forhold til i fjor og plan.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er aktiviteten lavere enn samme periode i fjor med unntak av 
antall utskrevne pasienter. Foretaket har utarbeidet planer som er mer lik bemanningen i 2012 
enn hva som var tilfellet for 2011.  
 
Ved Helse Finnmark HF er aktiviteten pr. februar 2012 lavere enn samme periode i fjor men 
over plan både for antall liggedøgn, polikliniske konsultasjoner og antall utskrevne pasienter.  
Helse Finnmark HF følger plan fra styresak 48/2011 i Helse Finnmark om å redusere antall 
senger innen PHV. Reduksjon fra 15 til 10 senger i Tana er planlagt fra medio april 2012.    
 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB januar-februar 2012 sammenlignet med samme periode i 2011(UNN HF har bare 
rapportert pr. januar 2012) 
 
UNN foreløpig bare aktivitetstall for januar 2012. Dette skyldes problemer med 
rapportuttrekk fra DIPS etter overgang fra rusdata til DIPS. Både Helse Nord IKT og Rus- og 
spesialpsykiatrisk klinikk jobber med dette. I tabellen over er tallene hentet fra UNN 
gjeldende for januar 2011 og januar 2012. Resten av foretaksgruppen har rapportert tall pr. 
februar 2012. 
 
Samlet i Helse Nord er antallet utskrevne pasienter fra døgnbehandling økt vesentlig 
sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at flere pasienter får tilbud om 
døgnbehandling.    
 
Helse Finnmark HF har en økning i antall liggedøgn både sammenlignet med samme periode i 
fjor og i forhold til plantall.  Antall Polikliniske konsultasjoner er lavere enn samme periode i 
fjor. Dette skyldes lav tilgang på spesialister på blant annet grunnet sykdom. Det planlegges 
styrking av bemanningen både ved poliklinikken og døgnenheten ved Finnmarksklinikken. 
 
Ved Nordlandssykehuset HF er antall polikliniske konsultasjoner økt sammenlignet med 
samme periode i fjor med er vesentlig under plan. Avviket skyldes vakanser som følge av 
problemer med rekruttering. 
 
Helgelandssykehuset har nylig etablert døgnbehandling innenfor fagområdet. Hittil i år ligger 
de litt under plan.  
 
 
 
 



Vedlegg 
 
Vedlegg personal  
 
Bemanning 

 
 



Månedsverksutvikling 2010-2012 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Helgelandssykehuset HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Nordlandssykehuset HF 

 
 



Månedsverksutvikling 2010-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Helse Finnmark HF  
 

 
 



Månedsverksutvikling 2010-2012 Sykehusapotek Nord HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Helse Nord IKT 

 



Vedlegg økonomi 
 
Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Helgelandssykehuset HF 

 
 
Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Nordlandssykehuset HF 

 
 



Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
 
Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Helse Finnmark HF 

 
 



Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Sykehusapoteket Nord HF 

 
 
Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Helse Nord IKT 

 
 



Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Nord RHF 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg aktivitet 
 
Somatikk pr. 2-2012 

 
 
 
 
 
 
 



Psykisk helsevern 
 
Psykisk helsevern barn og unge pr. 2-2012 

 
 
 



Psykisk helsevern for voksne pr. 2-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. 2-2012  
(UNN har bare rapportert pr. januar 2012) 

 
 



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 2012 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/tall-analyse/ventetider/Sider/default.aspx  og 
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-
ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf  

http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Sider/default.aspx�
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf�
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf�

	Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr 2-2012
	Formål/sammendrag
	Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter februar 2012 på økonomi, aktivitet, bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd.
	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 februar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 7,6 mill kroner, og et negativt budsjettavvik på 19,3 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et negativt budsjettavvik på 42,6 mill kroner. Av budsjettavviket hittil i år forklares 31...
	Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i februar2012, regnskap og budsjett hittil i år, avvik hittil i år, økte pensjonskostnader, avvik hittil i år justert for økte pensjonskostnader og budsjett 2012.
	I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert har Helse-Nord en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havne...
	Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.
	Antall månedsverk har økt med 290 sammenlignet med samme periode i fjor. Samlede lønnskostnader eks. pensjonskostnader er 4,6 mill kroner lavere enn budsjett. Dette viser at samlet bemanning er i tråd med budsjett.
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 3,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.
	Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.  Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, både samme...
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 18 % i februar 2011 til 14 % i februar 2012. Ventetid for alle pasienter er redusert fra 81 dager i februa...
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2012 til orientering.
	2. Styret i Helse Nord RHF ber om en nærmere redegjørelse om arbeidet med å redusere fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2. tertial 2012.
	Bodø, den 22. mars 2012
	Lars Vorland
	Adm. direktør
	Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 2-2012

	Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr 2-2012, vedlegg
	Oppsummering av utvikling
	Regnskapet for februar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 7,6 mill kroner, og et negativt budsjettavvik på 19,3 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et negativt budsjettavvik på 42,6 mill kroner. Regnskapet i de første par månedene i et år...
	Av budsjettavviket hittil i år forklares 31,2 mill kroner av pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene i Helse Nord P0F P. Korrigert for dette er resultatet for februar 2012 i foretaksgruppen 11,6 mill kroner dårligere enn budsjettert.
	I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert har Helse-Nord en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havne...
	Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.
	I snitt er antall månedsverk økt med 290 månedsverk basert på lønnskjøringene i de tre første månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste helseforetakene har budsjettert det meste av økninge...
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012. Det nye fra 2012 er at Norsk Pasientregister vil publisere månedlige ventelistedata innen den 15. i påfølgende måned.
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 3,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.
	Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.  Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, både samme...
	Økonomi
	Resultat pr. februar 2012
	Tabell: Resultat i februar2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra februar i 2011
	For 2012 er det mottatt ny pensjonskostnadsberegning basert på blant annet rentenivået pr 31. desember 2011. Den nye beregningen viser samlet for foretaksgruppen en økt kostnad for 2012 på ca. 187 mill kroner (15,6 mill kroner pr. måned) utover budsje...
	Som det fremgår av protokollen fra foretaksmøte, den 30. januar 2012 må i utgangspunktet pensjonskostnader håndteres på linje med andre kostnader, men det følger av tidligere praksis at større endringer har blitt håndtert av Helse og omsorgsdepartemen...
	Regnskapet for februar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 7,6 mill kroner og hittil i år et resultat på 11,8 mill kroner. Det er et negativt budsjettavvik i februar 2012 på 19,3 mill kroner og hittil i år har Helse Nord et negativt budsjettav...
	Av budsjettavviket hittil i år forklares 31,2 mill kroner av pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene i Helse Nord (se fotnote 1). Korrigert for dette er resultatet for februar 2012 i foretaksgruppen 11,6 mill kroner dårligere enn budsjettert.
	Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik pr. måned og hittil i år pr. helseforetak (mill kroner):
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i februar2012, regnskap og budsjett hittil i år, avvik hittil i år, økte pensjonskostnader, avvik hittil i år justert for økte pensjonskostnader og budsjett 2012.
	Helgelandssykehuset HF har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et negativt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 3,5 mill kroner og 5,3 mill kroner. Det negative budsjettavviket hittil i år skyldes i ...
	Nordlandssykehuset HF har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et negativt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 2 mill kroner og 5,5 mill kroner. Det negative avviket skyldes i all hovedsak at Nordlan...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et negativt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 4 mill kroner og 11,3 mill kroner. De største avvikene skyldes laver...
	Helse Finnmark HF har i februar 2012 justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 0,4 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på1,3 mill kroner. Hel...
	Helse Nord IKT har hittil i år et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 1,9 mill kroner.
	Sykehusapotek Nord HF har i februar 2012 et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 1,3 mill kroner.
	Helse Nord RHF har i henholdsvis februar 2012 og hittil i år et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 3,6 mill kroner og 6,2 mill kroner. Dette skyldes i all hovedsak renteinntekter utover budsjett...
	Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i februar og hittil i år.
	Funksjonsregnskap
	Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av februar 2012. Overforbruket hittil i år er relatert til somatikk og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindre forbruk mot budsjett.
	Tabell: Brutto driftskostnader fordelt på funksjon sammenlignet med budsjett og hittil i fjor.
	Gjennomføring av tiltak
	Helseforetakene i Helse-Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i ...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har kommet lengst i budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget for 2012. Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med identifisering av omstillingstiltak o...
	Alle helseforetakene er pålagt å redegjøre for gjennomføring av omstillingsplanen i månedlige økonomirapporter. I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert ble det vedtatt at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF bes om å redegjøre for hvo...
	Under vises omstillingsutfordringene i Helse Nord for 2012. Før og etter utfordringene er vektet. Alle tall i mill kroner.
	Tabellen nedenfor viser omstillingsbehov i % av budsjetterte driftsinntekter og viser at omstillingsbehovet er størst i Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.
	Helgelandssykehuset HF har ikke beregnet tiltakseffekter pr. februar 2012.  Det vil være behov for effekter av allerede definerte og nye tiltak for at helseforetaket skal kunne innfri resultatkravet for 2012 på 5 mill kroner.
	Nordlandssykehuset HF har pr. februar 2012 ikke fått forventede effekter av sine tiltak.  I den allerede definerte tiltaksplanen er det tiltak som skal bedre pasientflyten og arbeidsplanleggingen, etablering av observasjonspost, økt kodekvalitet samt ...
	Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har realisert effekter av tiltakene pr. februar 2012 for 11,4 mill kroner som tilsvarer 67 % av budsjettert effekter pr. februar 2012. De tiltakene som ikke har hatt full effekt er økte ISF-inntekter, noen kli...
	Helse Finnmark HF har realisert effekter av tiltakene pr. februar 2012 for 3 mill kroner som tilsvarer 37,5 % av budsjetterte effekter pr. februar 2012. Det er tiltakene med laveste risikoer som har hatt effekter hittil i år. Helse Finnmark HF har sta...
	Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, men at det er risiko i budsjettopplegget for 2012. Adm. direktører vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2012 til å ha moderat gjennomføringsrisiko.
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. februar 2012
	Investeringer
	Det er gjennomført investeringer på til sammen 98 mill kroner i foretaksgruppen i årets to første måneder. Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år utgjør 633 mill kroner ved inngangen av året, og det forventes ubrukte rammer på 500-600 mill kroner...
	Prognose likviditet
	Likviditetsbeholdningen har gjennom februar 2012vært noe lavere enn prognosen, men er ved utgangen av måneden som forventet. Periodiseringen er oppdatert ved at investeringsutbetalingene er periodisert på bakgrunn av estimater fra helseforetakene. Pro...
	Personal
	Bemanningsutvikling
	Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar- mars 2011 og
	januar-mars 2012, samt endring fra 2011 til 2012
	Tabellen viser gjennomsnittlig utlønnede månedsverk for januar til mars for 2011 og 2012, eksklusive innleid personell som faktureres.
	I snitt er antall månedsverk økt med 290 månedsverk basert på lønnskjøringene i de tre første månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor. Totale lønnskostnader er 4,6 mill kroner lavere enn budsjett. Helse Nord RHF har særskilt fokus på o...
	Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr at det er ansatte som går på fastlønn som øker og ikke bare på overtid og timelønn.
	Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF
	Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark HF og Helse Nord IKT som har en liten nedgang. Helse Finnmark HF har derimot budsjettert med en bemanningsreduksjon.
	Sykefravær
	Tabell: Sykefravær januar 2011 og sykefravær januar 2012
	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 januar 2012 viser en nedgang på 0,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Antall sykefraværsdager er de siste månedene på samme nivå som i fjor på denne tiden, dog med en liten nedgang for desember, ref. virksomhe...
	Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med i januar i fjor. Flere helseforetak har nedgang, men ved Helse Finnmark HF, Sykehusapoteket Nord HF og Helse Nord IKT ser vi en oppgang.
	Figur: Sykefraværsprosent 2010 og 2011 for hele Helse Nord.
	Figur: Antall sykefraværsdager 2010 og 2011 for hele Helse Nord
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	Ventetid
	Gjennomsnittlig ventetid i starten av 2012 er omtrent på samme nivå som i starten av 2011. Det er noe reduksjon, men Helse Nord er et stykke fra å nå kravet på 65 dager. Ventetidene varierer gjennom året og er sesongbetont, noe som gjør at ventetiden ...
	På alle områder med unntak av somatikk er generelt ventetiden under 65 dager. Her har det også vært en nedgang, spesielt innen psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.
	Ventetiden er generelt sett under 65 dager for pasienter med rett til prioritert behandling.
	Tabell: Ventetid for alle pasienter fordelt på fagområder for januar og februar 2011 og 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR)
	Figur: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter 2011 – 2012. Kilde: NPR
	Fristbrudd
	Andel fristbrudd for avviklede pasienter i februar 2012 var 14 % mot 18 % i februar 2011. Det er en sterk nedgang i fristbruddene for somatikk, men noe økning innenfor VOP.  Sammenligner vi tallene for januar med tall for samme periode i fjor ligger a...
	De offisielle tallene for fristbrudd fra Norsk pasientregister startet i 2011. Sees de to første månedene i år opp mot samme periode i fjor kan det konkluderes med at målet om å fjerne fristbrudd ikke er nådd.
	Nivået på andel fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har ligget mellom 16 - 20 % gjennom hele 2011. Fristbrudd for februar 2012 er på det laveste registrerte nivået i løpet av 2011 og 2012.
	Tabell: Andel fristbrudd fordelt på fagområder for januar og februar 2011 og 2012. Kilde: Norsk pasientregister.
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	Tabell: Somatisk aktivitet januar - februar 2011 sammenlignet med januar - februar 2012
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 3,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen. Veksten ved polikliniske konsultasjoner har vært størst ved Helgelandsykehus...
	Dagopphold poliklinikk har hatt en økning siden samme periode i fjor. Denne største økningen er hos UNN og Nordlandssykehuset HF, mens Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF er omtrent på nivå med samme periode i fjor.
	Dagopphold innlagte har en økning på 1,6 % sammenlignet med samme periode i fjor.     Helse Finnmark HF har en relativt sterk vekst som 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 Helse Finnmark som viser en liten nedgang.
	Polikliniske konsultasjoner har en økning på 3,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen med unntak av UNN som har en liten nedgang.
	Psykisk helsevern og rus
	Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, både sammenlignet med samme periode i 2011
	Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelmisbruk har UNN foreløpig bare aktivitetstall for januar 2012.
	Psykisk helsevern for barn og unge
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-feb2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. februar 2012 viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor.
	For Helse Finnmark HF viser aktivitetstallene innen PHBU en økning både sammenlignet med samme periode i fjor og i forhold til plan. Helse Finnmark HF jobbet i hele 2011 med å prioritere oppgaver og iverksatt tiltak for å øke aktiviteten.
	Aktiviteten ved Helgelandssykehuset HF innen PHBU er pr. februar 2012 lik samme periode i fjor. Det har vært en liten økning i antall liggedøgn.
	Aktiviteten ved Nordlandssykehuset HF viser en økning sammenlignet med samme periode i fjor med antall liggedøgn som et unntak.. Aktiviteten er høyere enn plan på antall utskrivninger, antall tiltak og antall liggedøgn, men er under plan for refusjons...
	UNN har en liten reduksjon i aktiviteten innen PHBU som skyldes reduksjon i utskrivelser fra døgnopphold.  Antall liggedøgn har gått opp i samme periode og gjennomsnittlig liggetid har økt noe. Poliklinisk aktivitet er uendret i forhold til i fjor.
	Psykisk helsevern for voksne
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne jan-feb2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser en positiv trend for Helse Nord, både sammenlignet med samme periode i 2011 og i forhold til plan, med unntak av antall oppholdsdager hvor det har vært en reduksjon hittil i år sammenlignet me...
	Ved Nordlandssykehuset HF er aktiviteten innenfor voksenpsykiatri økt sammenlignet med i fjor. Den store økning i polikliniske konsultasjoner kan forklares i etablering av ambulant akutteam hvor aktiviteten ikke ble registrert i samme periode i fjor o...
	Det har vært en økning i antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn. Dette innebærer at liggetid pr. utskrevne pasient har økt.  Antall dagopphold viser en reduksjon.
	Aktiviteten innen PHV ved UNN har økt sammenlignet med i fjor.  Polikliniske konsultasjoner har økning både i forhold til i fjor og plan.
	Ved Helgelandssykehuset HF er aktiviteten lavere enn samme periode i fjor med unntak av antall utskrevne pasienter. Foretaket har utarbeidet planer som er mer lik bemanningen i 2012 enn hva som var tilfellet for 2011.
	Ved Helse Finnmark HF er aktiviteten pr. februar 2012 lavere enn samme periode i fjor men over plan både for antall liggedøgn, polikliniske konsultasjoner og antall utskrevne pasienter.  Helse Finnmark HF følger plan fra styresak 48/2011 i Helse Finnm...
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	UNN foreløpig bare aktivitetstall for januar 2012. Dette skyldes problemer med rapportuttrekk fra DIPS etter overgang fra rusdata til DIPS. Både Helse Nord IKT og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk jobber med dette. I tabellen over er tallene hentet f...
	Samlet i Helse Nord er antallet utskrevne pasienter fra døgnbehandling økt vesentlig sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at flere pasienter får tilbud om døgnbehandling.
	Helse Finnmark HF har en økning i antall liggedøgn både sammenlignet med samme periode i fjor og i forhold til plantall.  Antall Polikliniske konsultasjoner er lavere enn samme periode i fjor. Dette skyldes lav tilgang på spesialister på blant annet g...
	Ved Nordlandssykehuset HF er antall polikliniske konsultasjoner økt sammenlignet med samme periode i fjor med er vesentlig under plan. Avviket skyldes vakanser som følge av problemer med rekruttering.
	Helgelandssykehuset har nylig etablert døgnbehandling innenfor fagområdet. Hittil i år ligger de litt under plan.
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	Nærmere forklaring til ventetid og fristbrudd
	Det kan fort bli forvirrende med de forskjellige måtene å se ventetid og fristbrudd på. Helse- og omsorgsdepartementets krav om en ventetid ned mot 65 dager i løpet av 2012 baserer seg på ventetiden pasienter som er avviklet fra ventelistene har. Dett...
	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 v...
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