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Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter april 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. 
 
Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, siden 
det foregår en mer omfattende tertialrapportering i månedsskiftet mai/juni 2012. En 
grundigere rapport på 1. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
22. juni 2012. Dette gjør at denne rapporten er kortere og inneholder noen færre punkter. 
 
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er økt fra 18 % i april 2011 til 19 % i april 2012. 
Ventetid for alle pasienter er redusert fra79 dager pr. april 2011 til 78 dager pr. april 2012. 
 
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. 
 
Den langsomme fremdriften på forbedring i offisielle tall er hovedtema på flere møtearenaer. 
Adm. direktør forventer at tydeligere oppfølging mot de mest utsatte fagområder i tiden 
fremover, vil øke fremdriften. 
 
Medarbeiderundersøkelsen for pasientsikkerhetskultur er i gang i tre av helseforetakene, og 
den skal avsluttes innen 1. juni 2012. Rapportene som vil foreligge til høsten, vil være et 
verdifullt bidrag for de lokale prosessene som er nødvendig for å forstå hva som skal til for å 
øke pasientsikkerhetskulturen og pasienttilfredsheten. 
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 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) pr. april 2012 
viser en økning for samtlige områder. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) 
viste en positiv trend i årets fire første måneder.  
 
I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene nedjusterte styret i Helse Nord RHF prognosen for 2012 tilsvarende, 
fra 350 mill kroner til 163 mill kroner (se styresak 35-2012). 
 



I forslag til revidert stadsbudsjett foreslås det at Helse Nord skal få økt basisrammen med 267 
mill kroner, hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene. Når forslaget er vedtatt i Stortinget, vil saken fremmes for styret i 
Helse Nord RHF.  
 
Prognosen for 2012 er pr. april 2012 lik styringsmålet for 2012, det vil si et overskudd på 350 
mill kroner, forutsatt at revidert nasjonalbudsjett vedtas som foreslått  
 
Adm. direktør kommer med en oppdatert prognose til styremøte, den 22. juni 2012 i 
virksomhetsrapport nr. 5-2012, det vil si etter at finanskomiteen har vedtatt sin endelige 
innstilling1

  
    

 
Før endring i henhold til revidert nasjonalbudsjett er den økonomiske situasjonen slik: 
 
 Regnskapet for april 2012 viser et positivt resultat på 13,5 mill kroner og et positivt avvik på 
1,2 mill kroner sammenliknet med prognosen på 167 mill kroner.  Helse Nord har pr. april 
2012 et negativt avvik på 19,5 mill kroner. Herav utgjør: 
 
Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 34,0 mill 
Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 15,8 mill 
Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -13,6 mill 
Varekostnader - 36,4 mill 
Lønnskostnader og innleie +10,3 mill 
Avskrivinger/Andre driftskostnader    -5,5 mill  
Totalt avvik driftsresultat  -27,1 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 pr. april 2012 ikke hatt forventet effekt av 
omstillingstiltakene. Adm. direktør har stor fokus på helseforetakenes omstillingsevne, dette 
gjelder særlig Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Finanskomiteen vedtar sin innstilling senest andre fredag i juni, formelt vedtak innen utgangen av vårsesjonen. 

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



En grunnleggende forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og 
investere i årene fremover er at økonomien er god.   
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar-mai 2012 er 12 731. 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 10 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Adm. direktør legger frem flere detaljer rundt kvalitet, økonomi og bemanning i styremøtet.  
  
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i større grad vektlegge oppfølging av kvalitetsparametre i 

ledelsesrapporteringen til styret, og planlegge tiltak for å redusere fristbrudd og 
ventetidene. 

 
3. Styret imøteser oppdatert prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte. 

 
 

Bodø, den 24. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4-2012 



  
 

 

Virksomhetsrapport 4-2012 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kvalitet  
Ventetid 
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 78 dager for ordinært avviklede 
pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Dette er på samme nivå som i 
2011. Helse Nord er fortsatt et stykke fra å nå kravet på 65 dager.   
  
Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 79 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i 
år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 58 dager. 
Sammenlignet med samme periode i fjor har den største nedgangen vært innen tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, fra 83 dager til 67 dager. 
 
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. Psykisk helsevern for barn og unge ligger godt over kravet på 30 dager. 
 

 
Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011til april 2012 - alle avviklede 
pasienter, avviklede pasienter med- og uten rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011  
til april 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR) 
 
Fristbrudd 
Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter har økt den siste måneden og er høyere enn 
samme periode i fjor.   
 

 
Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til aprils 2012.  
Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til mars 2012   
 

 
Figur: Endring i antall fristbrudd januar - april 2011 til januar - april 2012. Kilde: Norsk pasientregister. 
 
Sees årets fire første måneder i år opp mot samme periode i fjor, kan det konkluderes med at 
målet om å fjerne fristbrudd ikke er nådd.   
 
Mer utfyllende kommentarer til ventetid og fristbrudd vil følge i tertialrapporten 
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Tabell: Somatisk aktivitet januar – april 2011 sammenlignet med januar- april 2012 
 
Økningen innen somatisk aktivitet skyldes i all hovedsak veksten ved polikliniske aktivitet i 
foretaksgruppen. Helgelandsykehuset HF står for en stor andel av denne veksten som skyldes 
blant annet tilførsel av nye leger innen fagområdene hud og øye. 
 
Pr. april 2012 er det totalt en økning i dagbehandling og polikliniske konsultasjoner, mens 
heldøgnopphold er på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket utvikling om å vri aktiviteten fra 
heldøgn til dag.   
   

 
Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare 
pasienter i perioden januar 2011 til april 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
Antall døgn for utskrivningsklare pasienter er betydelig redusert fra perioden januar-april 
2011 til januar-april 2012. Nordlandssykehuset HF og Helgelandsykehuset HF har hatt størst 
reduksjonen i antall døgn utskrivningsklare pasienter i denne perioden. Nordlandssykehuset 
HF har redusert antall utskrivningsklare pasienter fra 150 i januar 2011 til 75 i april 2012.    
 
 
 
 
 

Helse Nord - somatisk aktivitet 2011 2012 Endring 
Sum opphold+konsultasjoner 203 142 209 217 3,0 %
Totalt antall opphold somatikk 44 198 45 106 2,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 8 936 9 678 8,3 %
dagopphold innlagte 7 180 7 141 -0,5 %
heldøgnsopphold innlagte 28 082 28 287 0,7 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 158 944 164 111 3,3 % 3,4 %
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Psykisk helsevern og rus 
 
Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - april 2012 sammenlignet med samme periode i 
2011. 
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. april 2012 
viser en økning for samtlige områder. 
 
Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Dette kan vises gjennom økning i antall 
utskrevne pasienter samtidig som antall liggedøgn reduseres.  
 
Psykisk helsevern for voksne 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - april 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har for årets fire første måneder hatt en 
vekst. Vridning i aktiviteten gjennom økning i antall polikliniske konsultasjoner samtid som 
liggetiden reduseres, er ønskelig.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB januar-april 2012 sammenlignet med samme periode i 2011  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på alle områder og jobber fremdeles 
med å kvalitetssikre tallene etter overgang fra Rusdata til DIPS.  
 
Nordlandssykehuset HF har en økning på alle områder som skyldes etablering av 
korttidsenhet for rus samt nyetablert poliklinikk LARiNord. Rusenheten ved 
Helgelandssykehuset HF ligger under plan på antall utskrivninger og har fristbrudd innenfor 
fagområdet. 
  
 

Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 28 463 29 477 3,6 %

Antall utskrevne pasienter 142 142 0,0 %

Antall liggedøgn 4 228 4 578 8,3 %

Antall oppholdsdager 622 1 128 81,4 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 48 641 51 610 6,1 %

Psykisk helsevern voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 40 685 41 364 1,7 %

Antall utskrevne pasienter 2 122 2 227 4,9 %

Antall liggedøgn 38 915 38 173 -1,9 %

Antall oppholdsdager 3 640 2 690 -26,1 %

TSB 2 011 2 012 endring 11-12
Antall utskrevne pasienter 285 292 2,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 5 148 3 777 -26,6 %

Antall liggedøgn 9 302 9 790 5,2 %



Økonomi 
Resultat pr. april 2012 
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.  
 
I forslag til revidert stadsbudsjett foreslås det at Helse Nord skal få økt basisrammen med 267 
mill kroner hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene. Dette er ikke tatt hensyn til i beregning av prognosen for 2012. Når 
forslaget er vedtatt i Stortinget, vil saken fremmes for styret i Helse Nord RHF. 
 
Regnskapet for april 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 13,5 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 1,2 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert.   
Helse Nord har pr. april 2012 et negativt budsjettavvik på 19,5 mill kroner. 
 

 
Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.  

 
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i april 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
 
 

Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik

april hittil i år (kr) hittil i år (%)

Driftsinntekter* 26,6 0,6 %
Kjøp av helsetjenester -22,0 4,7 %
Varekostnader -36,5 8,8 %
Lønn & innleie 10,3 -0,4 %
Av- og nedskrivninger -1,2 0,6 %
Andre driftskostnader -4,3 0,6 %
Finansposter 7,6 355,8 %
Totalt -19,5 -39,4 %

*) 
ISF/KMF: 35,9 5,1 %
Polikliniske inntekter: 15,4 15,5 %
Gjestepasientinntekter: 3,1 21,3 %
Utskrivningsklare -15,9 -67,5 %
Andre øremerkede tilskudd: 5,9 6,9 %
Andre driftsinntekter: -19,5 -8,2 %

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

april april april hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF -4,0 0,4 -4,4 -12,6 1,7 -14,3 5,0
Nordlandssykehuset HF 2,6 1,8 0,9 -1,9 7,0 -8,9 21,0
UNN HF 0,8 2,0 -1,2 -6,2 8,0 -14,2 24,0
Helse Finnmark HF 2,4 0,4 2,0 2,8 1,7 1,1 5,0
Sykehusapotek Nord HF -1,6 -0,7 -0,9 -2,0 -1,5 -0,5 0,0
Helse Nord IKT 1,1 -0,4 1,4 1,2 -2,7 3,9 0,0
Helse Nord RHF 12,3 8,8 3,5 48,7 35,2 13,5 108,0
SUM Helse Nord 13,5 12,3 1,2 29,9 49,4 -19,5 163,0



 
Tabell: Prognose for foretaksgruppen per april 2012. 
 
For april 2012 har Helse Finnmark HF et godt resultat, mens det er mindre avvik ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Det er i hovedsak 
Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut i april 2012 med en negativ utvikling. Den 
viktigste årsaken til overskudd i RHF-et er økte renter, jf. ny bankavtale.  
 
Det negative avviket hittil i år skyldes i all hovedsak utfordringer knyttet til 
samhandlingsreformen ved utskrivningsklare pasienter, bemanningsutvikling, 
gjestepasientkostnader og medikamenter.   
 
Prognosen pr. april for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et negativt budsjettavvik i 
intervallet 72 mill kroner til 38 mill kroner. Beste estimat pr. april 2012 er en prognose lik 
styringsmålet for 2012. Dette baserer seg på forslag til revidert stadsbudsjett, hvor det foreslås 
at Helse Nord skal få økt basisrammen med 267 mill kroner, som gir foretaksgruppen en 
handlefrihet i størrelsesorden 80 mill kroner utover økte pensjonskostnader i 
budsjettforutsetningene. Adm. direktør kommer med en oppdatert prognose til styremøte, den 
22. juni 2012 i virksomhetsrapport nr. 5-2012.     
 
Gjennomføring av tiltak  
Foretaksgruppen har pr. april 2012 en gjennomføringsgrad på ca 60 % av planlagte 
tiltakseffekter som utgjør i underkant av 50 mill kroner. 
  

 
Tabell: Realisert omstilling per april 2012 fordelt pr. HF, realiserte effekter hiå og budsjetterte effekter hiå. 
Kilde: ØBAK 2012  
 

Prognose per april 2012 Helse Nord 
(tall i mill kroner)

Resultatmål 
2012

Prognose Avvik

Helgelandssykehuset HF 5 -20 -25
Nordlandssykehuset HF 21   0 -10 -21 til -31
UNN HF 24 0-24 0-24
Helse Finnmark HF 5 5 0
Sykehusapotek Nord HF 0 -3 -3
Helse Nord IKT 0 0 0
Helse Nord RHF 108 119 10,5
Sum Helse Nord 163 91 - 125 -72 til -38

Realisert omstilling per april 2012 Helse Nord (tall i 1000) Helgelands-
sykehuset HF

Helse 
Finnmark HF

UNN HF Nordlands- 
sykehuset 
HF

Realiserte 
effekter 
hiå

Budsjetterte  
effekter hiå

0 - Ingen risiko 100                 23 000         1 344        24 444      33 884         
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 200                 2 892              10 830      13 922      14 550         
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 361                 3 366              1 000           4 550        9 277        13 011         
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 625                 1 574              2 199        15 984         
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6 032           
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012 1 896           
Sum Helse Nord 1 286              7 832              24 000         16 724      49 842      85 357         



 
Figur: Realiserte effekter per HF fordelt på vektet risiko per 4-2012. Kilde: ØBAK 2012. 
 
Samlet for foretaksgruppen har ikke omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst gjennomføringsgrad av tiltakene med sine 70 
%.   
 
Adm. direktør har stor fokus på helseforetakenes omstillingsevne. En grunnleggende 
forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene 
fremover er at økonomien er god.  Foretaksgruppen må fortsette det kontinuerlige arbeider for 
å redusere gjennomføringsrisikoen på tiltak som er identifisert. Langsiktig planarbeid er 
grunnleggende tiltak for redusert risiko.   
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. april 2012 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 266 mill kroner i foretaksgruppen i årets fire 
første måneder. Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år utgjør 633 mill kroner ved 
inngangen av året. Investeringsnivået forventes å tilta, men helseforetakene i sum estimerer at 
det vil være ubrukte rammer også ved utgangen av året (anslagsvis i størrelsesorden 500 mill 
kroner).  
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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 11,2 3 %
Helse Finnmark 10,8 97,1 107,9 11,1 10 %
UNN 193,4 270,0 463,4 78,5 17 %
NLSH 204,5 688,8 893,3 129,6 15 %
Helgeland 37,8 42,4 80,2 10,7 13 %
Apotek 3,4 3,4 0,1 3 %
HN IKT 33,8 33,8 24,9 74 %
Styrets disp 0,3 0,3 0 %
SUM Helse Nord 632,6 1298,3 1 930,9 266,1 14 %



Det er investert for 106 mill kroner i april 2012, til sammen 266 mill kroner. Det er 2 mill 
kroner mer enn det som er lagt til grunn i likviditetsprognosen.  
 
Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av april 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. 
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Bemanningsutvikling

 
Tabell: Endring gjennomsnittlig månedsverk januar-mai 2012 versus 2011.  
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar-mai 2012 er 12 731.  
 
Tabellen viser en samlet gjennomsnittlig økning i bemanningen på 305 månedsverk 
sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell som 
faktureres. De fleste helseforetakene har budsjettert det meste av økningen. Helse Nord RHF 
har likevel særskilt fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene.  
 
Totale lønnskostnader er 10,3 mill kroner under budsjett pr. april 2012. 
 

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

Stillingsgruppe Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Helse Nord IKT
Helse Nord RHF 
+SKDE Totalt

Adm og ledelse -9 40 22 5 0 0 17 76
Ambulansepersonell -6 -11 4 3 0 0 0 -10
Apotekstillinger 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostisk personell -1 4 5 2 0 0 0 10
Drifts/teknisk personell 1 -3 16 4 0 1 0 19
Forskning -1 3 0 0 0 0 0 3
Helsefagarbeider/hjelpepleier -5 -15 -15 -3 0 0 0 -38
Leger -1 38 16 8 0 0 0 61
Pasientrettede stillinger 4 1 43 4 0 1 0 53
Psykologer -6 10 -1 2 0 0 0 5
Sykepleiere -7 95 19 19 1 0 0 127

-31 160 111 45 1 2 17 305
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Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse 
Finnmark HF. Helse Finnmark HF har derimot budsjettert med en bemanningsreduksjon.  
 
Mer utfyllende kommentarer til bemanningsutviklingen i foretaksgruppen vil følge i 
tertialrapporten. 
 
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-mars 2012 viser en nedgang på 0,3 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall sykefraværsdager for de tre 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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, men flere andre helseforetak har 
også en nedgang. Ved Sykehusapoteket Nord HF og Helse Nord IKT ser vi de største 
oppgangene. 
 

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

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

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

jan-mar 11 jan - mar 12

Totalt 
fravær

Fravær over 56 
dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,1% 0,3% -0,2 % -0,1 %
Nordlandssykehuset HF -0,4% -0,4% 0,0 % 0,9 %

Universitetssykehuset HF -0,3% -0,6% 0,3 % 0,3 %

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

Endring



 
Figur: Sykefraværsprosent 2010 og 2011 for hele Helse Nord. 
 

 
Figur: Antall sykefraværsdager 2010 og 2011 for hele Helse Nord 
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Vedlegg 
 
Vedlegg økonomi 
 
Resultatutvikling pr. april 2012 
 

 
Tabell: Resultat i april 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra mars i 2011 
 
 
 
  

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

Endring i 
%

Basisramme 918 812 918 217 595 0 % 3 595 245 3 593 583 1 662 0 % 193 739 6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 125 786 119 754 6 031 5 % 528 029 508 017 20 012 4 %
ISF kommunal medfinansiering 44 169 41 752 2 417 6 % 170 520 167 847 2 673 2 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 169 954 161 506 8 448 5 % 698 548 675 864 22 684 3 % 32 946 5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 7 669 6 935 734 11 % 43 050 29 839 13 212 44 % 6 136 17 %
Gjestepasienter 5 089 3 918 1 171 30 % 17 931 14 787 3 145 21 % 5 237 41 %
Polikliniske inntekter 30 791 22 249 8 542 38 % 114 721 99 319 15 403 16 % 18 154 19 %
Utskrivningsklare pasienter 243 5 873 -5 630 -96 % 7 635 23 492 -15 857 -68 % 5 332 18 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 943 5 345 1 598 30 % 28 756 21 782 6 974 32 % -665 -2 %
Andre øremerkede tilskudd 15 728 23 374 -7 647 -33 % 61 678 71 133 -9 456 -13 % 3 355 6 %
Andre driftsinntekter 50 563 56 437 -5 874 -10 % 219 002 238 498 -19 496 -8 % 1 963 1 %
Sum driftsinntek ter 1 205 792 1 203 856 1 936 0 % 4 786 566 4 768 296 18 270 0 % 266 197 5,9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 68 736 73 792 -5 055 -7 % 282 560 273 904 8 655 3 % 3 598 1 %
Kjøp av private helsetjenester 54 787 52 004 2 783 5 % 207 390 202 365 5 026 2 % 12 167 6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 103 588 100 836 2 752 3 % 452 719 416 233 36 487 9 % 21 798 5 %
Innleid arbeidskraft 8 671 6 956 1 715 25 % 31 105 25 420 5 685 22 % -2 156 -6 %
Fast lønn 579 558 570 693 8 865 2 % 2 199 196 2 211 786 -12 590 -1 % 119 488 6 %
Overtid og ekstrahjelp 38 794 29 892 8 902 30 % 146 792 127 137 19 656 15 % 4 310 3 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 116 876 116 577 299 0 % 466 688 465 384 1 304 0 % 77 773 20 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -32 682 -28 218 -4 464 16 % -128 294 -109 103 -19 192 18 % -2 778 2 %
Annen lønn 39 072 49 326 -10 255 -21 % 187 804 192 923 -5 119 -3 % 7 549 4 %
Avskrivninger 48 951 48 139 813 2 % 194 800 193 595 1 205 1 % -2 842 -1 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -278 -100 %
Andre driftskostnader 169 634 172 179 -2 544 -1 % 725 680 721 414 4 266 1 % 26 677 4 %
Sum driftskostnader 1 195 986 1 192 175 3 810 0 % 4 766 440 4 721 058 45 382 1 % 265 306 5,9 %
Driftsresultat 9 807 11 681 -1 874 -16 % 20 126 47 238 -27 112 -57 % 891 5 %
Finansinntekter 5 904 2 077 3 827 184 % 16 704 5 924 10 780 182 % 6 613 66 %
Finanskostnader 2 165 1 453 713 49 % 6 923 3 778 3 145 83 % -2 023 -23 %
Finansresultat 3 739 624 3 115 499 % 9 781 2 146 7 635 356 % 8 636 754 %
Ordinært resultat 13 545 12 305 1 240 10 % 29 907 49 384 -19 477 -39 % 9 527 47 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
(Års)resultat 13 545 12 305 1 240 10 % 29 907 49 384 -19 477 -39 % 9 527 47 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012) 15 589 15 589 0 0 % 62 290 62 290 0 0 % 18 957
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 29 134 27 894 1 241 4 % 92 198 111 674 -19 477 -17 % 28 485 140 %

April Akkumulert per April Akkumulert per April



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 62-2012 Virksomhetsrapport nr 4-2012
	Formål/sammendrag
	Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter april 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.
	Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, siden det foregår en mer omfattende tertialrapportering i månedsskiftet mai/juni 2012. En grundigere rapport på 1. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord...
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er økt fra 18 % i april 2011 til 19 % i april 2012. Ventetid for alle pasienter er redusert fra79 dager pr. april 2011 til ...
	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.
	Den langsomme fremdriften på forbedring i offisielle tall er hovedtema på flere møtearenaer. Adm. direktør forventer at tydeligere oppfølging mot de mest utsatte fagområder i tiden fremover, vil øke fremdriften.
	Medarbeiderundersøkelsen for pasientsikkerhetskultur er i gang i tre av helseforetakene, og den skal avsluttes innen 1. juni 2012. Rapportene som vil foreligge til høsten, vil være et verdifullt bidrag for de lokale prosessene som er nødvendig for å f...
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 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) pr. april 2012 viser en økning for samtlige områder. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viste en positiv trend i årets fire første måneder.
	I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene nedjusterte styret i Helse Nord RHF prognosen for 2012 tilsvarende, fra 350 mill kroner til 163 mill kroner (se styresak 35-2012).
	Før endring i henhold til revidert nasjonalbudsjett er den økonomiske situasjonen slik:
	Regnskapet for april 2012 viser et positivt resultat på 13,5 mill kroner og et positivt avvik på 1,2 mill kroner sammenliknet med prognosen på 167 mill kroner.  Helse Nord har pr. april 2012 et negativt avvik på 19,5 mill kroner. Herav utgjør:
	Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 34,0 mill
	Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 15,8 mill
	Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -13,6 mill
	Varekostnader - 36,4 mill
	Lønnskostnader og innleie +10,3 mill
	Avskrivinger/Andre driftskostnader    -5,5 mill
	Totalt avvik driftsresultat  -27,1 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 pr. april 2012 ikke hatt forventet effekt av omstillingstiltakene. Adm. direktør har stor fokus på helseforetakenes omstillingsevne, dette gjelder særlig Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.
	En grunnleggende forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene fremover er at økonomien er god.
	Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar-mai 2012 er 12 731. 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 ...
	Adm. direktør legger frem flere detaljer rundt kvalitet, økonomi og bemanning i styremøtet.
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2012 til orientering.
	2. Styret ber adm. direktør i større grad vektlegge oppfølging av kvalitetsparametre i ledelsesrapporteringen til styret, og planlegge tiltak for å redusere fristbrudd og ventetidene.
	3. Styret imøteser oppdatert prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte.
	Bodø, den 24. mai 2012
	Lars Vorland
	Adm. direktør
	Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4-2012

	Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr 4-2012, vedlegg
	Kvalitet
	Ventetid
	Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 78 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Dette er på samme nivå som i 2011. Helse Nord er fortsatt et stykke fra å nå kravet på 65...
	Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 79 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 58 dager.
	Sammenlignet med samme periode i fjor har den største nedgangen vært innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, fra 83 dager til 67 dager.
	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 2011til april 2012 - alle avviklede pasienter, avviklede pasienter med- og uten rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011
	til april 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR)
	Fristbrudd
	Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter har økt den siste måneden og er høyere enn samme periode i fjor.
	/
	Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til aprils 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 - april 2011 til januar - april 2012. Kilde: Norsk pasientregister.
	Sees årets fire første måneder i år opp mot samme periode i fjor, kan det konkluderes med at målet om å fjerne fristbrudd ikke er nådd.
	Mer utfyllende kommentarer til ventetid og fristbrudd vil følge i tertialrapporten
	Aktivitet
	Somatikk
	/
	Tabell: Somatisk aktivitet januar – april 2011 sammenlignet med januar- april 2012
	Økningen innen somatisk aktivitet skyldes i all hovedsak veksten ved polikliniske aktivitet i foretaksgruppen. Helgelandsykehuset HF står for en stor andel av denne veksten som skyldes blant annet tilførsel av nye leger innen fagområdene hud og øye.
	Pr. april 2012 er det totalt en økning i dagbehandling og polikliniske konsultasjoner, mens heldøgnopphold er på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket utvikling om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag.
	/
	Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare pasienter i perioden januar 2011 til april 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Antall døgn for utskrivningsklare pasienter er betydelig redusert fra perioden januar-april 2011 til januar-april 2012. Nordlandssykehuset HF og Helgelandsykehuset HF har hatt størst reduksjonen i antall døgn utskrivningsklare pasienter i denne period...
	Psykisk helsevern og rus
	Psykisk helsevern for barn og unge
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - april 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. april 2012 viser en økning for samtlige områder.
	Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Dette kan vises gjennom økning i antall utskrevne pasienter samtidig som antall liggedøgn reduseres.
	Psykisk helsevern for voksne
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - april 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har for årets fire første måneder hatt en vekst. Vridning i aktiviteten gjennom økning i antall polikliniske konsultasjoner samtid som liggetiden reduseres, er ønskelig.
	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
	/
	Tabell: Aktivitet TSB januar-april 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på alle områder og jobber fremdeles med å kvalitetssikre tallene etter overgang fra Rusdata til DIPS.
	Nordlandssykehuset HF har en økning på alle områder som skyldes etablering av korttidsenhet for rus samt nyetablert poliklinikk LARiNord. Rusenheten ved Helgelandssykehuset HF ligger under plan på antall utskrivninger og har fristbrudd innenfor fagomr...
	Resultat pr. april 2012
	Regnskapet for april 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 13,5 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 1,2 mill kroner som følge av at budsjettert overskudd for 2012 er redusert.   Helse Nord har pr. april 2012 et negativt budsjettavvik på ...
	/
	Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
	/
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i april 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	/
	Tabell: Prognose for foretaksgruppen per april 2012.
	For april 2012 har Helse Finnmark HF et godt resultat, mens det er mindre avvik ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Det er i hovedsak Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut i april 2012 med en negativ utvikling. Den vi...
	Det negative avviket hittil i år skyldes i all hovedsak utfordringer knyttet til samhandlingsreformen ved utskrivningsklare pasienter, bemanningsutvikling, gjestepasientkostnader og medikamenter.
	Prognosen pr. april for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et negativt budsjettavvik i intervallet 72 mill kroner til 38 mill kroner. Beste estimat pr. april 2012 er en prognose lik styringsmålet for 2012. Dette baserer seg på forslag til revider...
	Gjennomføring av tiltak
	Foretaksgruppen har pr. april 2012 en gjennomføringsgrad på ca 60 % av planlagte tiltakseffekter som utgjør i underkant av 50 mill kroner.
	/
	Tabell: Realisert omstilling per april 2012 fordelt pr. HF, realiserte effekter hiå og budsjetterte effekter hiå. Kilde: ØBAK 2012
	/
	Figur: Realiserte effekter per HF fordelt på vektet risiko per 4-2012. Kilde: ØBAK 2012.
	Samlet for foretaksgruppen har ikke omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst gjennomføringsgrad av tiltakene med sine 70 %.
	Adm. direktør har stor fokus på helseforetakenes omstillingsevne. En grunnleggende forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene fremover er at økonomien er god.  Foretaksgruppen må fortsette det kontinuerli...
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. april 2012
	Investeringer
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