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Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter mars 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. 
 
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.  
 
I styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 ble det vedtatt å 
fordele 187 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene1. I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 
2012 tilsvarende fra 350 mill kroner til 163 mill kroner.  
 
Regnskapet for mars 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,5 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 21,9 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert. 
Helse Nord har pr. mars 2012 et negativt budsjettavvik på 20,7 mill kroner. Herav utgjør: 
  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
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. 



 
Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 26,5 mill 
Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 10,2 mill.  
Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -15.9 mill 
Varekostnader - 33,7 mill2 
Lønnskostnader +15,2 mill 
Avskrivinger/Andre driftskostnader    -7,1 mill  
Totalt avvik driftsresultat  -25,2 mill 
 
Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik pr. måned og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i mars 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
 
Helseforetakene i Helse Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner 
og en uløst omstillingsutfordring på 44 mill kroner. Det er adm. direktørs vurdering at både 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF ikke kommer til å nå målsettingen, mens 
Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser god fremdrift i forhold til 
interne mål. Det vil bli gitt en nærmere redegjørelse i styremøtet. 
 
Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helse- 
og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Forutsatt at økte pensjonskostnader blir 
kompensert, har Helse Nord fortsatt en ambisjon om å nå budsjettert resultat for 2012. 
 
I snitt er antall månedsverk økt med 305 månedsverk basert på lønnskjøringene i de fire første 
månedene i 2012, sett i forhold til samme periode i fjor. Denne aktivitetsveksten er det 
budsjettert med. Totale lønnskostnader er 15 mill kroner lavere enn budsjett. Korrigert for 
innleid personell, er totale lønnskostnader ca 11 mill kroner lavere enn budsjett.  
  
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 18 % i mars 2011 til 16 % i mars 
2012. Det er særlig Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som har vist stor 
forbedring på fristbrudd. Ventetid for alle pasienter er redusert fra78 dager i mars 2011 til 77 
dager i mars 2012. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 Herav utgjør innleie av arbeiskraft -3,5 mnok avvik i forhold til budsjett. 

Regnskap 2012 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF -0,6 0,4 -1,0 -8,6 1,2 -9,9 5,0
Nordlandssykehuset HF 6,7 1,8 5,0 -4,6 5,3 -9,8 21,0
UNN HF 14,4 2,0 12,4 -7,0 6,0 -13,0 24,0
Helse Finnmark HF 1,5 0,7 0,8 0,4 1,2 -0,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,0 0,3 -0,3 -0,4 -0,8 0,4 0,0
Helse Nord IKT 0,0 -1,0 1,0 0,2 -2,3 2,4 0,0
Helse Nord RHF -17,4 -21,6 4,2 36,4 26,4 10,0 108,0
SUM Helse Nord 4,5 -17,4 21,9 16,4 37,1 -20,7 163,0



Interne rapporter viser at flere av våre helseforetak når målsettingen om ventetid <65 dager 
for pasienter med rett til helsehjelp, mens utviklingen ikke er like bra for øvrige pasienter. Det 
vil bli gitt en nærmere redegjørelse i styremøtet. 
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,4 %, 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) pr. mars 2012 
viser en økning for samtlige områder med unntak av antall tiltak eks. refusjon. Aktiviteten 
innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets første to måneder, men 
har for mars 2012 en liten reduksjon.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å intensivere arbeidet med reduksjon av fristbrudd og 

ventetid, slik at Helse Nord når målene definert av Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en prognose for 

resultatutviklingen for 2012 for hele foretaksgruppen i neste styremøte. 
 
 

Bodø, den 25. april 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
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Oppsummering av utvikling 
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.  
 
I styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 ble det vedtatt å 
fordele 187 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene 1. I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 
2012 tilsvarende fra 350 mill kr til 163 mill kr.  
 
Regnskapet for mars 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,5 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 21,9 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert.   
Helse Nord har et negativt budsjettavvik i mars på 9,3 mill kroner og et negativt budsjettavvik 
hittil i år på 20,7 mill kroner. 
  
Helseforetakene i Helse Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner 
og en uløst omstillingsutfordring på 44 mill kroner. Det er adm. direktørs vurdering at både 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF ikke kommer til å nå målsettingen, mens 
Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser god fremdrift i 
forhold til interne mål.  
 
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 305 månedsverk basert på lønnskjøringene i de fire første 
månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor. Totale lønnskostnader er 15 mill 
kroner lavere enn budsjett.  
  
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 18 % i mars 2011 til 16 % i mars 
2012. Ventetid for alle pasienter er redusert fra78 dager i mars 2011 til 77 dager i mars 2012. 
Adm. direktør viser til at tallene er langt unna målsetningen på henholdsvis 0 % og 65 dager. 
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,4 % 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) pr. mars 2012 
viser en økning for samtlige områder med unntak av antall tiltak eks. refusjon. Aktiviteten 

                                                 
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. 



innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets første to måneder, men 
har for mars 2012 en liten reduksjon.  
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelmisbruk har UNN foreløpig 
bare aktivitetstall for januar 2012. Etter overgang fra rusdata til DIPS er det problemer med 
rapportuttrekk i DIPS. 
 
  



Økonomi 
Resultat pr. mars 2012 
 

 
Tabell: Resultat i mars 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra mars 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.  
 
I styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 ble det vedtatt å 
fordele 187 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene. I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 
2012 tilsvarende fra 350 mill kroner til 163 mill kroner.  
 
Regnskapet for mars 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,5 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 21,9 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert. 
Justert for økte pensjonskostnader har Helse Nord et negativt budsjettavvik i mars på 9,3 mill 
kroner og et negativt budsjettavvik hittil i år på 20,7 mill kroner. 
  
I tilknyting til revidert statsbudsjett forventes det at Helse Nord skal få økt basisrammen som 
kompensasjon for økte pensjonskostnader.  
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2011

Endring i 
%

Basisramme 904,7 904,0 0,7 0 % 2 676,4 2 675,4 1,1 0 % 144,2 6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 135,3 131,7 3,7 3 % 402,2 388,3 14,0 4 %
ISF kommunal medfinansiering 45,5 44,1 1,4 3 % 126,4 126,1 0,3 0 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 180,9 175,8 5,1 3 % 528,6 514,4 14,2 3 % 30,8 6 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 12,4 9,4 3,0 32 % 35,4 22,9 12,5 54 % 5,9 20 %
Gjestepasienter 5,1 3,9 1,2 31 % 12,8 10,9 2,0 18 % 3,4 36 %
Polikliniske inntekter 33,3 26,1 7,2 28 % 83,9 77,1 6,9 9 % 9,8 13 %
Utskrivningsklare pasienter 1,5 5,9 -4,4 -75 % 7,4 17,6 -10,2 -58 % 5,8 26 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 7,9 5,4 2,4 45 % 21,8 16,4 5,4 33 % -0,2 -1 %
Andre øremerkede tilskudd 14,5 21,7 -7,2 -33 % 45,9 47,8 -1,8 -4 % 1,5 3 %
Andre driftsinntekter 62,4 64,9 -2,5 -4 % 168,4 182,1 -13,6 -7 % 1,9 1 %
Sum driftsinntek ter 1 222,6 1 217,1 5,5 0 % 3 580,8 3 564,4 16,3 0 % 203,2 6,0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 79,1 64,9 14,2 22 % 213,8 200,1 13,7 7 % 6,9 3 %
Kjøp av private helsetjenester 52,3 50,2 2,1 4 % 152,6 150,4 2,2 1 % 7,8 5 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 119,3 107,3 12,1 11 % 349,1 315,4 33,7 11 % 19,0 6 %
Innleid arbeidskraft 9,4 6,3 3,1 49 % 22,4 18,5 4,0 21 % -1,8 -7 %
Fast lønn 541,0 549,3 -8,3 -2 % 1 619,6 1 641,1 -21,5 -1 % 82,1 5 %
Overtid og ekstrahjelp 38,6 47,0 -8,4 -18 % 108,0 97,2 10,8 11 % 1,4 1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 116,4 148,0 -31,6 -21 % 349,8 348,8 1,0 0 % 55,0 19 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -34,8 -27,5 -7,3 27 % -95,6 -80,9 -14,7 18 % -0,1 0 %
Annen lønn 57,4 48,2 9,2 19 % 148,7 143,6 5,1 4 % 13,2 10 %
Avskrivninger 48,8 48,5 0,3 1 % 145,8 145,5 0,4 0 % -2,5 -2 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,1 -100 %
Andre driftskostnader 192,7 192,8 -0,1 0 % 556,0 549,2 6,8 1 % 27,6 5 %
Sum driftskostnader 1 220,3 1 235,1 -14,8 -1 % 3 570,5 3 528,9 41,6 1 % 208,5 6,2 %
Driftsresultat 2,3 -18,0 20,3 -113 % 10,3 35,6 -25,2 -71 % -5,3 -34 %
Finansinntekter 3,8 1,4 2,4 177 % 10,8 3,8 7,0 181 % 3,8 54 %
Finanskostnader 1,6 0,8 0,8 109 % 4,8 2,3 2,4 105 % -2,3 -33 %
Finansresultat 2,2 0,6 1,6 264 % 6,0 1,5 4,5 297 % 6,1 -28557 %
Ordinært resultat 4,5 -17,4 21,9 -126 % 16,4 37,1 -20,7 -56 % 0,8 5 %
Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
(Års)resultat 4,5 -17,4 21,9 -126 % 16,4 37,1 -20,7 -56 % 0,8 5 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012) 15,5 46,7 -31,2 -67 % 46,7 46,7 0,0 0 % 14,2
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 20,1 29,3 -9,3 -32 % 63,1 83,8 -20,7 -25 % 15,0 96 %

Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars



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

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i mars 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
  
Helgelandssykehuset HF har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske 
rammer nr. 1 blitt kompensert med 22,7 mill kroner for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har foretaket tatt inn 5,5 mill kroner i mars 2012.  
 
Helgelandssykehuset HF har hittil i år et negativt budsjettavvik på 9,9 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 som en 
følge av dette justert prognosen til et negativt budsjettavvik på 25 mill kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer 
nr. 1 blitt kompensert med 56,4 mill kroner for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har helseforetaket tatt inn 14,1 mill kroner i mars 
2012.   
 
Nordlandssykehuset HF har hittil i år et negativt budsjettavvik på 9,8 mill kroner. 
Helseforetaket har som følge av økte kostnader for gjestepasienter, pasienttransport, innleie i 
tilknytning til fødetilbudet i Lofoten og økte driftskostnader til byggeprosjektet nedjustert 
prognosen fra 21 mill kroner til intervallet 0 til +/- 10 mill kroner.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – 
justering økonomiske rammer nr. 1 blitt kompensert med 86,2 mill kroner for å dekke 
pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har helseforetaket tatt 
inn 21,6 mill kroner i mars 2012.  
 
UNN har hittil i år et negativt budsjettavvik på 13 mill kroner. Det negative avviket er i all 
hovedsak ISF-inntekter, utskrivningsklare pasienter og gjestepasientkostnader.  Prognosen er 
lik styringsmålet på 24 mill kroner. 
 
Helse Finnmark HF har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr.1 
blitt kompensert med 21,7 mill kroner for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har helseforetaket tatt inn 5,4 mill kroner i mars 
2012. I tillegg har helseforetaket inntektsført 2,5 mill kroner i tilskudd og refusjoner i mars 
2012. Disse forholdene bidrar til at Helse Finnmark HF har et resultat tilnærmet budsjett. 
Prognosen opprettholdes lik styringsmålet på 5 mill kroner. 
 

Regnskap 2012 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF -0,6 0,4 -1,0 -8,6 1,2 -9,9 5,0
Nordlandssykehuset HF 6,7 1,8 5,0 -4,6 5,3 -9,8 21,0
UNN HF 14,4 2,0 12,4 -7,0 6,0 -13,0 24,0
Helse Finnmark HF 1,5 0,7 0,8 0,4 1,2 -0,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,0 0,3 -0,3 -0,4 -0,8 0,4 0,0
Helse Nord IKT 0,0 -1,0 1,0 0,2 -2,3 2,4 0,0
Helse Nord RHF -17,4 -21,6 4,2 36,4 26,4 10,0 108,0
SUM Helse Nord 4,5 -17,4 21,9 16,4 37,1 -20,7 163,0



Sykehusapotek Nord HF har i februar 2012 et positivt budsjettavvik på 0,4 mill kroner. 
Prognosen er satt til -2,7 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte 
pensjonskostnadene. 
 
Helse Nord IKT har hittil i år et positivt budsjettavvik 2,4 mill kroner.  
 
Helse Nord RHF har pr. mars 2012 et positivt budsjettavvik på 10 mill kroner. Dette skyldes i 
all hovedsak renteinntekter utover budsjett samt økning i gjestepasienter rehabilitering. 
Det forventes et resultat om lag 14,5 mill kroner bedre enn budsjett på 108 mill kroner for 
året.  
 

 
Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i mars og hittil i år. 
 
Funksjonsregnskap 
Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av mars 2012. Overforbruket 
hittil i år er relatert til somatikk, rusomsorg og felleskostnader, 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 en uløst omstillingsutfordring på ca 40 mill kroner. De uløste omstillingsutfordringene er i 
all hovedsak identifisert ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.   
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. mars 2012 en gjennomføringsgrad på 70 
% av planlagte tiltakseffekter. Tiltak gjestepasienter tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
viser en positiv utvikling og tiltaket forventes å gi full effekt fremover.  
  
Helse Finnmark HF har pr. mars 2012 en gjennomføringsgrad på 44 % av planlagte 
tiltakseffekter. Det er tiltakene med laveste risikoer som har hatt effekter hittil i år. Helse 
Finnmark HF fortsetter arbeidet med å redusere årsverk i henhold til planene.   

Budsjettav
vik i % av 

inntekt

Budsjettav
vik i % av 

inntekt
mars hittil i år

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

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2012
Somatikk, inkl lab/rtg 2 219 076      2 357 043     2 302 165     (54 878)           6,2 % 9 200 879     
Psykisk helse 520 435          559 060        574 093        15 033            7,4 % 2 221 901     
TSB (Rusbehandling) 77 958            87 991           83 194          (4 796)             12,9 % 340 370         
Prehospitale tjenester 479 560          493 841        498 632        4 791              3,0 % 1 991 610     
Personal, regionale felleskostnader 64 901            72 521           70 799          (1 722)             11,7 % 224 466         
Sum driftskostnader 3 361 929     3 570 454    3 528 883    (41 571)           6,2 % 13 979 225  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert



Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, men at det 
er risiko i budsjettopplegget for 2012. Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele 
foretaksgruppen i 2012 til å ha moderat gjennomføringsrisiko.   
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. mars 2012 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 160 mill kroner i foretaksgruppen i årets tre 
første måneder. Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år utgjør 633 mill kroner ved 
inngangen av året. Investeringsnivået forventes å tilta, men det vil være ubrukte rammer også 
ved utgangen av dette året (anslagsvis i størrelsesorden 500 mill kroner).  

 
 
Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av mars 2012 i tråd med prognosen.  
 
Prognosen vil oppdateres med informasjon om forventede premieutbetalinger til KLP. Så 
langt tar prognosen høyde for at utbetalingene sammenfaller med kostnaden. 
  

 
 

mar.12
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2011 2012 2012 2012
Helse Nord RHF 148,6 200,0 348,6 6,5 2 %
Helse Finnmark 10,8 97,1 107,9 6,9 6 %
UNN 193,4 270,0 463,4 45,8 10 %
NLSH 204,5 688,8 893,3 78,9 9 %
Helgeland 37,8 42,4 80,2 6,8 8 %
Apotek 3,4 3,4 0,1 3 %
HN IKT 33,8 33,8 14,8 44 %
Styrets disp 0,3 0,3 0 %
SUM Helse Nord 632,6 1298,3 1 930,9 159,8 8 %
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Personal    
Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar- april 2011 og 
 januar-april 2012, samt endring fra 2011 til 2012 
 
Tabellen viser gjennomsnittlig utlønnede månedsverk for januar til april for 2011 og 2012, 
eksklusive innleid personell som faktureres.  
 
I snitt er antall månedsverk økt med 305 månedsverk basert på lønnskjøringene i de tre første 
månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor. Totale lønnskostnader er 15 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.    
 
Tabellen under viser økningen i gjennomsnittlig antall månedsverk fordelt på stillingsgrupper 
pr. helseforetak og totalt for Helse Nord: 
 

 
Tabell: Endring av gjennomsnittlige antall månedsverk januar- april 2011 og januar-april 2012 fordelt på 
stillingsgrupper. 
 
 

Gjennomsnittlige 
månedsverk Jan-Apr 11 Jan-Apr 12 Differanse

Helse Finnmark 1 553 1 526 -26
UNN 5 983 6 142 159
Nordlandssykehuset 3 211 3 321 110
Helgelandssykehuset 1 330 1 376 46
Sykehusapotek Nord 83 85 2
Helse Nord RHF 50 66 15
SKDE 12 13 1
Helse Nord IKT 178 178 0
Sum Helse Nord 12 401 12 706 305

Stillingsgrupper Helgeland
Helse 

Finnmark
Helse Nord 

IKT
Helse Nord 
RHF +SKDE

UNN NLSH Apotek
Sum Helse 

Nord 
Adm og ledelse 5 -8 -2 16 39 22 0 72
Ambulansepersonell 3 -9 0 0 -12 3 0 -14
Apotekstillinger 0 0 0 0 0 0 1 1
Diagnostisk personell 1 0 0 0 4 5 0 10
Drifts/teknisk personell 4 1 1 0 5 15 0 25
Forskning 0 -1 0 0 3 0 0 3
Helsefagarbeider/hjelpepleier -3 -4 0 0 -20 -16 0 -43
Leger 10 -1 0 0 38 17 0 64
Pasientrettede stillinger 5 4 1 0 -1 44 0 53
Psykologer 1 -6 0 0 9 1 0 6
Sykepleiere 19 -4 0 0 92 19 1 127
Totalt 46 -26 0 16 158 110 2 305



 
Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse 
Finnmark HF. Helse Finnmark HF har derimot budsjettert med en bemanningsreduksjon.  
 
Sykefravær 

 
Tabell: Sykefravær januar- februar 2011 og sykefravær januar-februar 2012 
 

 
Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor 

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

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

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

jan - feb 11 jan - feb 12

Totalt 
fravær

Fravær over 56 
dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,1% 0,5% -0,4 % -0,3 %
Nordlandssykehuset HF -0,3% -0,3% 0,0 % 1,4 %

Universitetssykehuset HF -0,2% -0,5% 0,3 % 0,2 %

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

Endring



Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-februar 2012 viser en nedgang på 0,2 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall sykefraværsdager for de to første månedene 
har steget sammenlignet med samme periode i fjor, som gjenspeiler bemanningsøkningen.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen 
ser vi særlig ved UNN, men flere helseforetak har en nedgang. Ved Helgelandssykehuset 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. 
 
Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk. Hittil i år har den største nedgangen vært innen 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 
 
Ventetiden er generelt sett under 65 dager for pasienter med rett til prioritert behandling. 
Hittil i år har Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF en 
gjennomsnittlig ventetid på henholdsvis 56 dager og 60 dager for pasienter med rett til 
prioritert helsehjelp.  
 

 
Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 mars 2012 - alle avviklede 
pasienter, avviklede pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
 

0

20

40

60

80

100

120

2011 pasienter med rett til 
prioritert helsehjelp

2012 pasienter med rett til 
prioritert helsehjelp

2011 pasienter uten rett til 
prioritert helsehjelp

2012 pasienter uten rett til 
prioritert helsehjelp

2011 alle avviklede pasienter

2012 alle avviklede pasienter

Krav fra HOD



 
Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområder for periodene  januar 2011 til mars 2012. 
Kilde: Norsk pasientregister (NPR) 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd for avviklede pasienter i mars 2012 var 16 % mot 18 % i mars 2011. Nivået 
på andel fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har ligget mellom 14 til 20 % 
gjennom hele 2011.    
 
Det er en stor nedgang i antall fristbrudd for somatikk, men noe økning innenfor VOP. Totalt 
for foretaksgruppen er antall fristbrudd redusert sammenlignet med 2011, samtidig som andel 
fristbrudd er noe redusert. Det er særlig Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF 
som har vist stor forbedring på fristbrudd de siste månedene. 
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Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til mars 2012.  
Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
 
 

 
Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til mars 2012   
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Figur: Endring i antall fristbrudd januar - mars 2011 til l januar – mars 2012. Kilde: Norsk pasientregister. 
 
De offisielle tallene for fristbrudd fra Norsk pasientregister startet i 2011. Sees de tre første 
månedene i år opp mot samme periode i fjor kan det konkluderes med at målet om å fjerne 
fristbrudd ikke er nådd.   
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Aktivitet 
Somatikk  

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - mars 2011 sammenlignet med januar – mars 2012 
 
Økningen innen somatisk aktivitet skyldes i all hovedsak veksten ved polikliniske aktivitet i 
foretaksgruppen.  Helgelandsykehuset HF har den største veksten både målt i relativ størrelse 
og i absolutte tall. Dette skyldes blant annet at helseforetaket har tilført nye leger innen 
fagområdene hud og øye. 
 
UNN har i mars 2012 en reduksjon i den totale somatiske aktiviteten. Dette kan skyldes en 
nedtrapping mot lavere drift i påsken.   
  
Dagopphold innlagte er hittil i år omtrent på nivå med samme periode i fjor. Helse Finnmark 
HF ved klinikk Hammerfest viser til en sterk vekst som skyldes dialysepasienter.  
 
Helgelandssykehuset HF viser til en reduksjon som skyldes utfordringer med å skaffe nok 
personell.   
  
Psykisk helsevern og rus 
Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - mars 2012 sammenlignet med samme periode i 
2011. 
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. mars 2012 
viser en økning for samtlige områder med unntak av antall tiltak eks. refusjon. 
 
Nordlandssykehuset HF viser til at økning i aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og 
unge. Antall utskrivninger har gått opp samtidig som liggetiden per pasient har gått ned. Dette 
er en utvikling i riktig retning.  
  

Helse Nord - somatisk aktivitet 2011 2012 Endring 
Sum opphold+konsultasjoner 158 314 162 192 2,4 %
Totalt antall opphold somatikk 34 056 34 809 2,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 7 109 7 729 8,7 %
dagopphold innlagte 5 530 5 493 -0,7 %
heldøgnsopphold innlagte 21 417 21 587 0,8 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 124 258 127 383 2,5 % 2,7 %

Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 10-11
Antall polikliniske konsultasjoner 22 610 23 263 2,9 %

Antall utskrevne pasienter 106 118 11,3 %

Antall liggedøgn 3 323 3 458 4,1 %

Antall oppholdsdager 564 979 73,6 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 38 835 36 987 -4,8 %



Psykisk helsevern for voksne 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - mars 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets første to 
måneder, men har for mars 2012 en liten reduksjon. Hittil i år er det fortsatt økning ved 
polikliniske konsultasjoner og antall utskrevne pasienter, mens det er nedgang i liggedøgn og 
oppholdsdager. 
 
Reduksjonen i antall liggedøgn følger nasjonale føringer. Her har Helse Finnmark HF og 
UNN hatt størst reduksjon, mens Nordlandssykehuset HF har hatt en tilsvarende økning.   
 
Økningen innen polikliniske konsultasjoner er størst ved Nordlandssykehuset HF og 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.   
 
Aktiviteten innen PHV ved UNN har i mars 2012 hatt en reduksjon men hittil i år vises det til 
en vekst.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB januar-mars 2012 sammenlignet med samme periode i 2011(UNN HF har bare rapportert 
pr. januar 2012) 
 
UNN har foreløpig bare aktivitetstall for januar 2012. Dette skyldes problemer med 
rapportuttrekk fra DIPS etter overgang fra rusdata til DIPS. I tabellen over er tallene hentet fra 
UNN gjeldende for januar 2011 og januar 2012. Resten av foretaksgruppen har rapportert tall 
pr. mars 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. Helgelandssykehuset HF har etablert egen rusenhet og ligger hittil i år litt 
under plan.  
 
Økningen i liggedøgn sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i all hovedsak 
etableringen av døgnbehandling ved Helgelandssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF 
etablerte korttidsenhet i februar 2012 og har hittil i år registrert 241 liggedøgn (ikke inkludert 
i tabell over). 
  

Psykisk helsevern voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 31 885 32 755 2,7 %

Antall utskrevne pasienter 1 579 1 702 7,8 %

Antall liggedøgn 29 855 29 627 -0,8 %

Antall oppholdsdager 2 757 2 174 -21,1 %

TSB 2 011 2 012 endring 11-12
Antall utskrevne pasienter 78 118 51,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner 1 526 1 354 -11,3 %

Antall liggedøgn 2 866 3 503 22,2 %



Vedlegg 
 
Vedlegg personal  
 
Bemanning 

 
 
 
  

Månedsverk Apr 11 Apr 12 Differanse
Helse Finnmark 1 581 1 524 -57
UNN 6 013 6 225 212
Nordlandssykehuset 3 227 3 349 122
Helgelandssykehuset 1 346 1 397 51
Sykehusapotek Nord 84 85 1
Helse Nord RHF 51 70 19
SKDE 12 13 1
Helse Nord IKT 176 180 4
Sum Helse Nord 12 490 12 842 352



Månedsverksutvikling 2010-2012 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Helgelandssykehuset HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Nordlandssykehuset HF 
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Månedsverksutvikling 2010-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Helse Finnmark HF  
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Månedsverksutvikling 2010-2012 Sykehusapotek Nord HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2010-2012 Helse Nord IKT 
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Sykefravær 
 

 
 

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 8,2% 3,5% 4,7 % 2,6 % 8,3% 4,6% 3,7 % 2,3 %
Nordlandssykehuset HF 8,7% 4,0% 4,7 % 2,8 % 8,8% 4,0% 4,7 % 3,5 %

Universitetssykehuset HF 8,9% 3,8% 5,0 % 3,0 % 9,4% 3,5% 5,8 % 3,8 %

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

feb.11 feb.12

Totalt 
fravær

Fravær over 56 
dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,2% 1,1% -1,0 % -0,3 %
Nordlandssykehuset HF 0,1% 0,0% 0,1 % 0,7 %

Universitetssykehuset HF 0,5% -0,3% 0,8 % 0,8 %

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

Endring



Vedlegg økonomi 
 
Nøkkeltall per mars 2012 
 

 
Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.  
 

 
 
Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Helgelandssykehuset HF 

 
 

*) 
ISF/KMF: 26,7 5,0 %
Polikliniske inntekter: 6,9 8,9 %
Gjestepasientinntekter: 2,0 18,2 %
Utskrivningsklare -10,2 -58,0 %
Andre øremerkede tilskudd: 3,6 5,6 %
Andre driftsinntekter: -13,6 -7,5 %
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Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Nordlandssykehuset HF 

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

 
 
Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Sykehusapoteket Nord HF 
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Resultat og budsjett 2012, samt regnskap 2011 Helse Nord IKT 

 
 
Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Nord RHF 
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Vedlegg aktivitet 
 
Somatikk pr. 3-2012 

 
 
  

UNN 2011 2012 Endring 
Sum opphold+konsultasjoner 71 609 71 186 -0,6 %
Totalt antall opphold somatikk 14 621 14 793 1,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 986 3 497 17,1 %
dagopphold innlagte 2 546 2 155 -15,4 %
heldøgnsopphold innlagte 9 089 9 141 0,6 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 56 988 56 393 -1,0 % -0,8 %

NLSH 2011 2012 Endring 
Sum opphold+konsultasjoner 43 794 44 937 2,6 %
Totalt antall opphold somatikk 10 497 10 837 3,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 984 2 118 6,8 %
dagopphold innlagte 1 986 2 199 10,7 %
heldøgnsopphold innlagte 6 527 6 520 -0,1 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 33 297 34 100 2,4 % 3,1 %

Helgeland 2011 2012 Endring 
Sum opphold+konsultasjoner 24 413 26 765 9,6 %
Totalt antall opphold somatikk 4 736 4 893 3,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 174 1 198 2,0 %
dagopphold innlagte 610 552 -9,5 %
heldøgnsopphold innlagte 2 952 3 143 6,5 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 19 677 21 872 11,2 % 10,1 %

Helse Finnmark 2011 2012 Endring 
Sum opphold+konsultasjoner 18 498 19 304 4,4 %
Totalt antall opphold somatikk 4 202 4 286 2,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 965 916 -5,1 %
dagopphold innlagte 388 587 51,3 %
heldøgnsopphold innlagte 2 849 2 783 -2,3 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 14 296 15 018 5,1 % 5,6 %



Psykisk helsevern 
 
Psykisk helsevern barn og unge pr. 3-2012 

 

Antall polikliniske konsultasjoner 2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 4 725 4 959 5,0 %

UNN 7 335 7 293 -0,6 %

Nordlandssykehuset 7 324 7 850 7,2 %

Helgelandssykehuset 3 226 3 161 -2,0 %

Sum Helse Nord 22 610 23 263 2,9 %

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling 2 011 2 012 endring 10-11
Helse Finnmark 15 19 26,7 %

UNN 54 48 -11,1 %

Nordlandssykehuset 32 46 43,8 %

Helgelandssykehuset 5 5 0,0 %

Sum Helse Nord 106 118 11,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 011 2 012 endring 10-11
Helse Finnmark 482 637 32,2 %

UNN 795 898 13,0 %

Nordlandssykehuset 1 568 1 390 -11,4 %

Helgelandssykehuset 478 533 11,5 %

Sum Helse Nord 3 323 3 458 4,1 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling 2 011 2 012 endring 10-11
Helse Finnmark 564 917 62,6 %

Sum Helse Nord 564 979 73,6 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke 
refusjon) 2 011 2 012 endring 10-11
Helse Finnmark 9 296 10 278 10,6 %

UNN 12 597 8 459 -32,8 %

Nordlandssykehuset 12 073 13 456 11,5 %

Helgelandssykehuset 4 869 4 794 -1,5 %

Sum Helse Nord 38 835 36 987 -4,8 %



Psykisk helsevern for voksne pr. 3-2012 

 
 
  

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling 2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 221 221 0,0 %

UNN 846 932 10,2 %

Nordlandssykehuset 457 492 7,7 %

Helgelandssykehuset 55 57 3,6 %

Sum Helse Nord 1 579 1 702 7,8 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 3 377 2 798 -17,1 %

UNN 13 235 12 731 -3,8 %

Nordlandssykehuset 11 468 12 404 8,2 %

Helgelandssykehuset 1 775 1 694 -4,6 %

Sum Helse Nord 29 855 29 627 -0,8 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling 2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 78 46 -41,0 %

Nordlandssykehuset 1 018 882 -13,4 %

Helgelandssykehuset 1 661 1 246 -25,0 %

Sum Helse Nord 2 757 2 174 -21,1 %

Psykisk helsevern voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 31 885 32 755 2,7 %

Antall utskrevne pasienter 1 579 1 702 7,8 %

Antall liggedøgn 29 855 29 627 -0,8 %

Antall oppholdsdager 2 757 2 174 -21,1 %



Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. 3-2012  
(UNN tall er bare per januar 2011 og 2012)  

 
  

Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling  2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 17 33 94,1 %

UNN 61 58 -4,9 %

Helgelandssykehuset 0 27

Sum Helse Nord 78 118 51,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling  2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 741 941 27,0 %

UNN 2 125 1 902 -10,5 %

Helgelandssykehuset 0 660

Sum Helse Nord 2 866 3 503 22,2 %

Antall polikliniske konsultasjoner 2 011 2 012 endring 11-12
Helse Finnmark 34 9 -73,5 %

UNN 1 214 995 -18,0 %

Nordlandssykehuset 278 350 25,9 %

Sum Helse Nord 1 526 1 354 -11,3 %

TSB 2 011 2 012 endring 11-12
Antall utskrevne pasienter 78 118 51,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner 1 526 1 354 -11,3 %

Antall liggedøgn 2 866 3 503 22,2 %



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 51-2012 Virksomhetsrapport nr 3-2012
	Formål/sammendrag
	Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter mars 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.
	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 budsj...
	I styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 ble det vedtatt å fordele 187 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningeneP0F P. I påvente av avklaring på kompensasjonen fo...
	Regnskapet for mars 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,5 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 21,9 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert. Helse Nord har pr. mars 2012 et negativt budsjettavvik på 20,7...
	Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 26,5 mill
	Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 10,2 mill.
	Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -15.9 mill
	Varekostnader - 33,7 millP1F
	Lønnskostnader +15,2 mill
	UAvskrivinger/Andre driftskostnader    -7,1 mill
	Totalt avvik driftsresultat  -25,2 mill
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i mars 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	Helseforetakene i Helse Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner og en uløst omstillingsutfordring på 44 mill kroner. Det er adm. direktørs vurdering at både Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF ikke kommer til å n...
	Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Forutsatt at økte pensjonskostnader blir kompensert, har Helse Nord fortsatt en ambisjon om å nå budsjettert r...
	I snitt er antall månedsverk økt med 305 månedsverk basert på lønnskjøringene i de fire første månedene i 2012, sett i forhold til samme periode i fjor. Denne aktivitetsveksten er det budsjettert med. Totale lønnskostnader er 15 mill kroner lavere enn...
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 18 % i mars 2011 til 16 % i mars 2012. Det er særlig Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som h...
	Interne rapporter viser at flere av våre helseforetak når målsettingen om ventetid <65 dager for pasienter med rett til helsehjelp, mens utviklingen ikke er like bra for øvrige pasienter. Det vil bli gitt en nærmere redegjørelse i styremøtet.
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,4 %, 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) pr. mars 2012 viser en økning for samtlige områder med unntak av antall tiltak eks. refusjon. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets f...
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2012 til orientering.
	2. Styret ber adm. direktør om å intensivere arbeidet med reduksjon av fristbrudd og ventetid, slik at Helse Nord når målene definert av Helse- og omsorgsdepartementet.
	3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en prognose for resultatutviklingen for 2012 for hele foretaksgruppen i neste styremøte.
	Bodø, den 25. april 2012
	Lars Vorland
	Adm. direktør
	Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2012

	Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr 3-2012, vedlegg
	Oppsummering av utvikling
	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 budsj...
	Regnskapet for mars 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,5 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 21,9 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert.   Helse Nord har et negativt budsjettavvik i mars på 9,3 mill ...
	Helseforetakene i Helse Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner og en uløst omstillingsutfordring på 44 mill kroner. Det er adm. direktørs vurdering at både Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF ikke kommer til å n...
	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 305 månedsverk basert på lønnskjøringene i de fire første månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor. Totale lønnskostnader er 15 mill kroner lavere enn budsjett.
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 18 % i mars 2011 til 16 % i mars 2012. Ventetid for alle pasienter er redusert fra78 dager i mars 2011 til...
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,4 % 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) pr. mars 2012 viser en økning for samtlige områder med unntak av antall tiltak eks. refusjon. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets f...
	Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelmisbruk har UNN foreløpig bare aktivitetstall for januar 2012. Etter overgang fra rusdata til DIPS er det problemer med rapportuttrekk i DIPS.
	Økonomi
	Resultat pr. mars 2012
	/
	Tabell: Resultat i mars 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra mars 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 budsj...
	Regnskapet for mars 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,5 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 21,9 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert. Justert for økte pensjonskostnader har Helse Nord et negativt ...
	Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik pr. måned og hittil i år pr. helseforetak (mill kroner):
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i mars 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	Helgelandssykehuset HF har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 blitt kompensert med 22,7 mill kroner for å dekke pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har foretaket tatt inn 5,5 mill kron...
	Helgelandssykehuset HF har hittil i år et negativt budsjettavvik på 9,9 mill kroner. Det negative budsjettavviket hittil i år skyldes i all hovedsak et overforbruk innen pasienttransport og kostbare legemidler. Helgelandssykehuset HF har økte utfordri...
	Nordlandssykehuset HF har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 blitt kompensert med 56,4 mill kroner for å dekke pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har helseforetaket tatt inn 14,1 mill...
	Nordlandssykehuset HF har hittil i år et negativt budsjettavvik på 9,8 mill kroner.
	Helse Finnmark HF har i styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr.1 blitt kompensert med 21,7 mill kroner for å dekke pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningene for 2012. Av disse har helseforetaket tatt inn 5,4 mill krone...
	Sykehusapotek Nord HF har i februar 2012 et positivt budsjettavvik på 0,4 mill kroner. Prognosen er satt til -2,7 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte pensjonskostnadene.
	Helse Nord IKT har hittil i år et positivt budsjettavvik 2,4 mill kroner.
	Helse Nord RHF har pr. mars 2012 et positivt budsjettavvik på 10 mill kroner. Dette skyldes i all hovedsak renteinntekter utover budsjett samt økning i gjestepasienter rehabilitering.
	/
	Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i mars og hittil i år.
	Funksjonsregnskap
	Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av mars 2012. Overforbruket hittil i år er relatert til somatikk, rusomsorg og felleskostnader, 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 en uløst omstillingsutfordring på ca 40 mill kroner. De uløste omstillingsutfordringene er i all hovedsak identifisert ved Helgelandssykehuset HF og Nordland...
	Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. mars 2012 en gjennomføringsgrad på 70 % av planlagte tiltakseffekter. Tiltak gjestepasienter tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en positiv utvikling og tiltaket forventes å gi full effekt fre...
	Helse Finnmark HF har pr. mars 2012 en gjennomføringsgrad på 44 % av planlagte tiltakseffekter. Det er tiltakene med laveste risikoer som har hatt effekter hittil i år. Helse Finnmark HF fortsetter arbeidet med å redusere årsverk i henhold til planene.
	Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, men at det er risiko i budsjettopplegget for 2012. Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2012 til å ha moderat gjennomføringsrisiko.
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. mars 2012
	Investeringer
	Det er gjennomført investeringer på til sammen 160 mill kroner i foretaksgruppen i årets tre første måneder. Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år utgjør 633 mill kroner ved inngangen av året. Investeringsnivået forventes å tilta, men det vil væ...
	/
	Prognose likviditet
	Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av mars 2012 i tråd med prognosen.
	Prognosen vil oppdateres med informasjon om forventede premieutbetalinger til KLP. Så langt tar prognosen høyde for at utbetalingene sammenfaller med kostnaden.
	/
	Personal
	Bemanningsutvikling
	/
	Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar- april 2011 og
	januar-april 2012, samt endring fra 2011 til 2012
	Tabellen viser gjennomsnittlig utlønnede månedsverk for januar til april for 2011 og 2012, eksklusive innleid personell som faktureres.
	I snitt er antall månedsverk økt med 305 månedsverk basert på lønnskjøringene i de tre første månedene i 2012 sett i forhold til samme periode i fjor. Totale lønnskostnader er 15 mill kroner lavere enn budsjett. Helse Nord RHF har særskilt fokus på op...
	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.
	Tabellen under viser økningen i gjennomsnittlig antall månedsverk fordelt på stillingsgrupper pr. helseforetak og totalt for Helse Nord:
	/
	Tabell: Endring av gjennomsnittlige antall månedsverk januar- april 2011 og januar-april 2012 fordelt på stillingsgrupper.
	/
	Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF
	Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har derimot budsjettert med en bemanningsreduksjon.
	Sykefravær
	/
	Tabell: Sykefravær januar- februar 2011 og sykefravær januar-februar 2012
	/
	Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor
	Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-februar 2012 viser en nedgang på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Antall sykefraværsdager for de to første månedene har steget sammenlignet med samme periode i fjor, som gjenspeiler bemanningsøknin...
	Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen ser vi særlig ved UNN, men flere helseforetak har en nedgang. Ved Helgelandssykehuset 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 ...
	Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk. Hittil i år har den største nedgangen vært innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.
	Ventetiden er generelt sett under 65 dager for pasienter med rett til prioritert behandling. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF en gjennomsnittlig ventetid på henholdsvis 56 dager og 60 dager for pasienter me...
	/
	Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 mars 2012 - alle avviklede pasienter, avviklede pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområder for periodene  januar 2011 til mars 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR)
	Fristbrudd
	Andel fristbrudd for avviklede pasienter i mars 2012 var 16 % mot 18 % i mars 2011. Nivået på andel fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har ligget mellom 14 til 20 % gjennom hele 2011.
	Det er en stor nedgang i antall fristbrudd for somatikk, men noe økning innenfor VOP. Totalt for foretaksgruppen er antall fristbrudd redusert sammenlignet med 2011, samtidig som andel fristbrudd er noe redusert. Det er særlig Helgelandssykehuset HF o...
	/
	Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til mars 2012.
	Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til mars 2012
	/
	Figur: Endring i antall fristbrudd januar - mars 2011 til l januar – mars 2012. Kilde: Norsk pasientregister.
	De offisielle tallene for fristbrudd fra Norsk pasientregister startet i 2011. Sees de tre første månedene i år opp mot samme periode i fjor kan det konkluderes med at målet om å fjerne fristbrudd ikke er nådd.
	Aktivitet
	Somatikk
	/
	Tabell: Somatisk aktivitet januar - mars 2011 sammenlignet med januar – mars 2012
	Økningen innen somatisk aktivitet skyldes i all hovedsak veksten ved polikliniske aktivitet i foretaksgruppen.  Helgelandsykehuset HF har den største veksten både målt i relativ størrelse og i absolutte tall. Dette skyldes blant annet at helseforetake...
	UNN har i mars 2012 en reduksjon i den totale somatiske aktiviteten. Dette kan skyldes en nedtrapping mot lavere drift i påsken.
	Dagopphold innlagte er hittil i år omtrent på nivå med samme periode i fjor. Helse Finnmark HF ved klinikk Hammerfest viser til en sterk vekst som skyldes dialysepasienter.
	Helgelandssykehuset HF viser til en reduksjon som skyldes utfordringer med å skaffe nok personell.
	Psykisk helsevern og rus
	Psykisk helsevern for barn og unge
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - mars 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. mars 2012 viser en økning for samtlige områder med unntak av antall tiltak eks. refusjon.
	Nordlandssykehuset HF viser til at økning i aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge. Antall utskrivninger har gått opp samtidig som liggetiden per pasient har gått ned. Dette er en utvikling i riktig retning.
	Psykisk helsevern for voksne
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - mars 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets første to måneder, men har for mars 2012 en liten reduksjon. Hittil i år er det fortsatt økning ved polikliniske konsultasjoner og antall utskrevne pasienter, mens det...
	Reduksjonen i antall liggedøgn følger nasjonale føringer. Her har Helse Finnmark HF og UNN hatt størst reduksjon, mens Nordlandssykehuset HF har hatt en tilsvarende økning.
	Økningen innen polikliniske konsultasjoner er størst ved Nordlandssykehuset HF og 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 ...
	Aktiviteten innen PHV ved UNN har i mars 2012 hatt en reduksjon men hittil i år vises det til en vekst.
	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
	/
	Tabell: Aktivitet TSB januar-mars 2012 sammenlignet med samme periode i 2011(UNN HF har bare rapportert pr. januar 2012)
	UNN har foreløpig bare aktivitetstall for januar 2012. Dette skyldes problemer med rapportuttrekk fra DIPS etter overgang fra rusdata til DIPS. I tabellen over er tallene hentet fra UNN gjeldende for januar 2011 og januar 2012. Resten av foretaksgrupp...
	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. Helgelandssykehuset HF har etablert egen rusenhet og ligger hittil i...
	Økningen i liggedøgn sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i all hovedsak etableringen av døgnbehandling ved Helgelandssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF etablerte korttidsenhet i februar 2012 og har hittil i år registrert 241 liggedøgn (ikke...
	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
	/
	Sykefravær
	/
	/ Vedlegg økonomi
	Nøkkeltall per mars 2012
	/
	Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
	/
	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. 3-2012
	/
	Psykisk helsevern
	Psykisk helsevern barn og unge pr. 3-2012
	/
	Psykisk helsevern for voksne pr. 3-2012
	/
	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. 3-2012
	(UNN tall er bare per januar 2011 og 2012)
	/
	Nærmere forklaring til ventetid og fristbrudd
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