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Kvalitet  
    
Ventetid 
I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet 
avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse 
Nord på 78 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på 
venteliste. Dette er en dag kortere enn samme periode i fjor. Helse Nord styringsportal viser at 
antall ordinært avviklede fra ventelistene er på samme nivå som i 2011, ca 144 000.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter fra ventelistene viser i Helse Nord 
styringsportal 80 dager pr. september 2011 og 2012, samtidig er antall ordinært avviklede fra 
ventelistene tilsvarende samme periode i fjor (ca 144 000).   
  
For september 2012 er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen 89 dager, Dette er tre dager 
kortere enn samme periode i fjor. 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 59 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge ligger 
fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 71 dager.  
 
Under følger figurer og tabell med oversikt over gjennomsnittlige ventetider for avviklede 
pasienter fra ventelistene.   
 

 
Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 til september 2012 - alle 
avviklede pasienter. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
Gjennomsnittlig ventetid har økt siden juli 2012.  Tradisjonelt øker ventetiden over sommeren 
grunnet at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.  
 



 
 

 
Tabell: Snitt ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i september 2011og september 2012 - alle 
avviklede pasienter pr. HF. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
 

 
Figur: Utvikling i gjennomsnittlig for pasienter etter rett og ikke rett til prioritert helsehjelp for perioden januar 
2011 til september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal 

 
Både Norsk pasientregiseter og Helse Nords styringsportal viser at gjennomsnittlig ventetid 
for pasienter avviklet fra ventelistene pr. september 2012 ikke er redusert sammenlignet med 
samme periode i fjor.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Fristbrudd 

 
Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til september 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Figur: Utvikling i antall fristbrudd fordelt på fagområder i øyeblikket (uttrekk 16.10.12). Kilde: Helse Nord 
Styringsportal.   
 
Andel fristbrudd er på 16 % i september 2012 mot 21 % i september 2011.  Med unntak av 
april 2012 har andel fristbrudd vært lavere enn 2011 i hele 2012, men reduksjonen i andelen 
viser fortsatt ikke god nok progresjon.  Antall fristbrudd for perioden januar til september 
2012 er redusert med 940 stykk sammenlignet med samme periode i 2011.  
 
Når det gjelder arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, vises det 
til styresak som legges frem i styremøtet til Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012 – styresak 
124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-
2012.  
 
  



 
 

Aktivitet 
 
Somatikk  

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - september 2011 sammenlignet med januar- september 2012 
 
Pr. september 2012 er det totalt en økning innen polikliniske konsultasjoner og dagbehandling 
i foretaksgruppen, mens heldøgnopphold er omtrent 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 september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
Figuren viser at det har vært en liten økning i antall utskrivningsklare pasienter de siste 
månedene. Antall utskrivningsklare dager viser en nedgang etter to måneder med økning. 
 
Helse Nord RHF har sett på sammenhengen mellom rapporterte utskrivningsklare døgn og 
faktiske inntekter fra utskrivningsklare døgn. Denne viser at Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
har best samsvar mellom aktivitet og inntekter, mens det er relativt stort avvik i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s (UNN) område.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2011 Hittil 2012 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 437 389 442 899 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 96 822 98 025 1,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 18 756 20 038 6,8 %
dagopphold innlagte 16 077 15 540 -3,3 %
heldøgnsopphold innlagte 61 989 62 447 0,7 %

Polikliniske konsultasjoner 340 567 344 874 1,3 %



 
 

Samlet avvik er 9,1 millioner for hele foretaksgruppen. Helseoretakene er kjent med 
oversikten, og avviket vil følges månedlig fremover.  
 
Psykisk helsevern og rus 
 
Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - september 2012 sammenlignet med samme periode 
i 2011 
  
Samlet er aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge på 2011-nivå. Ønsket utvikling 
er reduksjon i liggetid pr. pasient. Økningen i liggedøgn uten tilsvarende økning i antall 
utskrevne pasienter er ikke i tråd med målsettingene. 
  
Det vises til styresak som legges frem for styret i Helse Nord RHF i november 2012 som skal 
redegjøre for utvikingen inne psykisk helse for barn og unge.   
 
Psykisk helsevern for voksne 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen 
polikliniske konsultasjoner og utskrivningsklare pasienter samtidig som det har vært en 
reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Oversikten viser at flere pasienter får tilbud i 
døgnenhet samtidig som behandlingstiden reduseres. Dette er en ønsket utvikling.  
 
Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med unntak 
ved polikliniske konsultasjoner.     
 
 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB januar-september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011  
 
Utviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk er lik for 
september som rapportert pr. august 2012. Forklaringer på dataene som går igjen hos 
foretakene er: 
 

Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 57 343 57 187 -0,3 %

Antall utskrevne pasienter 299 299 0,0 %

Antall liggedøgn 7 769 8 266 6,4 %

Antall oppholdsdager 1 257 1 261 0,3 %

Psykisk helsevern voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 83 228 84 652 1,7 %

Antall utskrevne pasienter 4 703 4 722 0,4 %

Antall liggedøgn 83 921 81 441 -3,0 %

Antall oppholdsdager 7 573 4 719 -37,7 %

TSB 2 011 2 012 endring 10-11
Antall utskrevne pasienter 646 657 1,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner 10 509 7 880 -25,0 %

Antall liggedøgn 19 770 21 578 9,1 %



 
 

• Uttrekk fra DIPS er ikke helt sammenlignbare med BUP-data. 
• Endring i registreringer i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS. 
• NLSH har overtatt LARiNord fra UNN. 
 
 
Økonomi 
 
Resultat pr. september 2012 
Helse Nord har for september 2012 et resultat på 47,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik 
på 14,9 mill kroner. Helse Nord har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 24,4 mill 
kroner.  
 
Inntekter er hittil i år til sammen 21 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 
26,4 mill kroner over budsjett (0,3 %). Sammenliknet med samme periode i 2011 er 
driftsinntektene 629,3 mill kroner høyere (6,3 %) og driftskostnadene 541,3 mill kroner 
høyere (5,5 %).  
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
 
For september 2012 har Helse Nord et positivt budsjettavvik på ca 15 mill kroner, hvor det er 
Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF som bidrar til dette positive avviket. Hittil i år har 
Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
de største negative budsjettavvikene.  
 

 
Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.  
 
Varekostnadene i Helse Nord viser et budsjettavvik på 34 mill kroner. Avviket har blitt 
redusert med 17 mill kroner siden august 2012. Endringen fra august skyldes blant annet at 
Helse Finnmark HF har tilbakeført for mye avsatt til TNF-hemmere hittil i år.  
 

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

september september september hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF -0,5 0,4 -0,9 -23,0 3,7 -26,8 5,0
Nordlandssykehuset HF -4,2 1,7 -6,0 -7,6 15,7 -23,4 21,0
UNN HF -5,4 2,0 -7,4 -15,0 18,0 -33,0 24,0
Helse Finnmark HF 21,0 0,4 20,5 19,6 3,7 15,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,6 -0,1 -0,5 -1,0 0,3 -1,3 0,0
Helse Nord IKT 0,5 -0,6 1,1 5,1 2,0 3,1 0,0
Helse Nord RHF 36,4 28,4 8,0 294,9 253,7 41,2 345,0
SUM Helse Nord 47,2 32,3 14,9 272,9 297,3 -24,4 400,0

Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik

september hittil i år (kr) hittil i år (%)

Driftsinntekter -21,0 -0,2 %
Kjøp av helsetjenester -24,5 2,2 %
Varekostnader -34,0 3,7 %
Lønn & innleie 24,9 -0,4 %
Av- og nedskrivninger 0,9 -0,2 %
Andre driftskostnader 5,8 -0,4 %
Finansposter 23,4 207,9 %
Totalt -24,4 -8,2 %



 
 

 
Tabell: Budsjettavvik i %, % endring fra i fjor og budsjetterte  
Endringer hiå sammenlignet med hif. 
 
Samlet sett ser vi hittil i år en økning på varekostnadene på 1,4 % totalt for hele Helse Nord. 
Tabellen viser at budsjettet viser en reduksjon på 2 % samtidig som det var planlagt en 
aktivitetsvekst. Det vises til styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert. Varekostnader er 
budsjettert lavt sammenlignet med foreløpig regnskap 2011. Dette gjelder særlig 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF, og dette underbygger risikovurderingen 
av budsjettopplegget for 2012. Dette gjør at foretaksgruppen har et budsjettavvik på 3,7 % 
hittil i år, tilsvarende 34 mill kroner. Motvekten til disse tallene er 15,3 mill kroner i økte 
inntekter knyttet til kostnadskrevende medikamenter utenfor sykehus.  
 
Tabellen under viser at det samlet sett er budsjettert med en nedgang i kostnadene i disse 
gruppene på rundt 2,6 %. De faktiske tall viser en økning på 1,4 % sammenliknet med 2011. 
Sammenstillet med økte inntekter ser en at økning i kostnader i stor grad kan knyttes til økt 
aktivitet. 
 
Nedenfor er en tabell som viser alle undergruppene i regnskapet på varekostnader med 
kostnader på over 30 millioner kroner hittil i år. 
 

 
Tabell: Oversikt over endring og avvik i varekostnadsgrupper på over 30 millioner hittil i år (870 mnok av totale 
964 mnok hittil i år). 
  
Helgelandssykehuset HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 26,8 mill kroner.  
Budsjettavviket for september 2012 er på 0,9 mill kroner, inkludert ISF-avregning fra 2011 på 
4,5 mill kroner. Helgelandssykehuset HF opprettholder prognose for 2012 med et negativt 
budsjettavvik på 25 mill kroner. Usikkerheten er knyttet til effekt av lønnsoppgjør og 
gjennomføring av forbedringsarbeid som risikoområder.  
 
Nordlandssykehuset HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 23,4 mill kroner.  
Det økte budsjettavviket i september 2012 skyldes i all hovedsak lavere ISF-inntekter enn 
budsjettert og ISF-avregning for 2011 av gjestepasientkostnader. Prognosen har siden august 

Foretak

 % budsjettavvik 
 % endring fra i 

fjor 

 Budsjettert 
endring hiå 

sammenlignet 
med hif 

UNN HF 0,6 % 0,4 % -0,2 %
NLSH HF 7,9 % 6,2 % -1,6 %
SAN HF 0,7 % 4,9 % 5,3 %
HLSH HF 13,2 % 8,9 % -3,8 %
Finnmark -16,2 % -15,3 % 1,0 %
Totalt HN 3,7 % 1,4 % -2,0 %

Ugruppe(T) Hittil i år i mill kr. planlagt endring i %   Budsjettavvik i % Endring i % hif - hiå
Innkjøp av varer for videresalg 212,2                                   3 % 2 % 5 %
Andre medisinske forbruksvarer 204,0                                   -14 % 21 % 5 %
Medikamenter 174,0                                   4 % -10 % -6 %
Laboratorierekvisita 126,6                                   -9 % 16 % 6 %
Implantater, proteser o.l 66,3                                     -17 % 9 % -10 %
Mat - og drikkevarer 54,2                                     26 % -24 % -3 %
Røntgenrekvisita 33,0                                     -2 % 11 % 10 %
Sum grupper over 30 mill 870,4                                   -2,6 % 3,6 % 0,9 %



 
 

2012 endret seg med -9 mill kroner, og er nå et negativt budsjettavvik på 30 mill kroner. 
NLSH peker på manglende effekt av tiltak og de nevnte ISF-inntektene som årsak.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 33 
mill kroner. Dette økte budsjettavviket siden august 2012 skyldes i all hovedsak ISF-
avregning fra 2011 på 7,2 mill kroner. Prognosen opprettholdes med et negativt budsjettavvik 
på 40 mill kroner +/- 10 mill kroner. 
 
Helse Finnmark HF har et positivt avvik pr. september 2012 på 15,9 mill kroner. Avviket 
skyldes at det i september 2012 er foretatt ekstraordinære inntektsføringer på totalt 18,9 mill 
kroner hvorav 9,8 mill kroner er føringer for 2011 (tilbakeført avsetning 
gjestepasientkostnader og ISF-avregning), og resten skyldes tilbakeføring av for mye avsatt 
TNF-hemmere og manglende inntektsføring egenandeler frikort på pasientreiser. I tillegg har 
helseforetaket avsatt en reserve på grunn av reduserte avskrivninger samt at direktørens 
reserve ikke er benyttet. Som en følge av dette har Helse Finnmark HF oppjustert prognosen 
ytterligere pr. september 2012 til et positivt budsjettavvik på 20 mill kroner.  
   
Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 1,3 mill kroner.     
Prognosen er satt til et underskudd på 2,0 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte 
pensjonskostnadene korrigert for lavere forbruk av lønn og andre kostnader enn budsjettert. 
 
Helse Nord IKT har pr. september 2012 et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner. Prognose 
for 2012 er et resultat tilsvarende resultatmål. 
 
Helse Nord RHF har pr. september 2012 et positivt budsjettavvik på 41,2 mill kroner. 
Prognosen for Helse Nord RHF er på 411 mill kroner. Dette er en økning på 32,4 mill kroner 
fra forrige måned. Økningen skyldes i all hovedsak forventet besparelse hos Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE).   
 

 
Tabell: Prognose for foretaksgruppen pr. september 2012. 
 
Prognosen for Helse Nord har bedret seg siden august 2012 og er pr. september i intervallet 
380 til 400 mill kroner.  
  
Gjennomføring av tiltak  
Foretaksgruppen har pr. september 2012 en gjennomføringsgrad på 62 % som tilsvarer 
tiltakseffekter rett i overkant av 137 mill kroner.  
 

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

Resultatmål 
2012

Prognose Avvik

Helgelandssykehuset HF 5 -20 -25
Nordlandssykehuset HF 21 -9 -30
UNN HF 24 -26 til -6 -50 til -30
Helse Finnmark HF 5 25 20
Sykehusapotek Nord HF 0 -2 -2
Helse Nord IKT 0 0 0
Helse Nord RHF 345 411 66
Sum Helse Nord 400 379 - 399 -21 til -1



 
 

 
Tabell: Realisert og budsjettert omstilling pr. september 2012 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK pr. september 2012 
 
Som en tilpasning til samhandlingsreformen har Nordlandssykehuset HF med virkning fra 1. 
september 2012 redusert antall senger ved medisinsk klinikk i Vesterålen fra 28 til 22 senger.   
Det pågår også arbeid i kirurgisk/ortopedisk klinikk med reduksjon av senger. Helseforetaket 
tok i bruk Observasjonsposten fra 1. september 2012 som forventer å medføre mindre press 
på øvrige sengeposter og dermed lavere forbruk av variabel lønn.  
 
Etter en ny risikovurdering av tiltaksporteføljen har Helse Finnmark HF nedjustert forventede 
effekter av tiltakene for 2012 med 12 mill kroner. Helgelandssykehuset HF har forventninger 
om økt gjennomføringsgrad av sine tiltak til tross for lave effekter hittil i år. Disse er 
gjennomgått i oppfølgingsmøte. 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. september 2012 
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 743 mill kroner i foretaksgruppen pr. 
september måned. Dette er 192 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. I prognosen er 
det lagt til grunn at ubrukte investeringsrammer pr 31.12 vil være i størrelsesorden 500 mill 
kroner, men fremdriften så langt medfører at dette tallet trolig blir noe større.   

 
Tabell: Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2012. Kilde: ØBAK pr. september 2012 
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Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2011 2012 2012 2012
Helse Nord RHF 148,1 196,0 344,1 48,0 14 %
Helse Finnmark 10,8 97,1 107,9 34,8 32 %
UNN 193,4 270,0 463,4 226,0 49 %
NLSH 204,5 688,8 893,3 353,7 40 %
Helgeland 37,8 42,4 80,2 35,2 44 %
Apotek 3,4 3,4 0,1 3 %
HN IKT 33,8 4,0 37,8 44,8 119 %
Styrets disp 0,3 0,3 0,0 0 %
SUM Helse Nord 632,1 1298,3 1 930,4 742,6 38 %



 
 

Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av september 308 mill kroner høyere enn 
prognosen. 192 mill kroner forklares med lavere investeringer enn forutsatt. Det høye positive 
beholdningsavviket skyldes endringer i kortsiktig gjeld/fordringer og er forbigående. Pr. 12. 
oktober 2012 er beholdningen i tråd med prognosen korrigert for lavere investeringstakt.    
 
Likviditetsprognosen er oppdatert med hensyn til forventede pensjonspremiebetaling i 2012. 
Før eventuell tilbakeføring av overskudd fra KLP for 2011 forventes det at premien blir i 
størrelsesorden 50 mill kroner lavere enn kostnaden i 2012 (hensyntatt i prognosen). Dersom 
overskudd tilbakeføres helseforetakene vil dette styrke likviditeten ytterligere med 70-80 mill 
kroner (ikke hensyntatt i prognosen).  
 

 
Figur: Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakreditt 
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Personal 
 
Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Endring gjennomsnittlig månedsverk januar - september 2012 versus 2011.  
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12 945, som tilsvarer 
en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet med samme 
periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse 
Finnmark HF. Helse Finnmark HF har budsjettert med en bemanningsreduksjon. Samlede 
lønnskostnader inklusive innleie er 1,7 mill kroner lavere enn budsjett for september 2012, 
hittil i år 25,7 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. september 2011 er lønnskostnadene 408,2 mill kroner 
høyere, hvorav fast lønn har økt med 5 %. Pensjonskostnader har økt med 20 %. 
Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. 
 
Samlede lønnskostnader er 51,8 millioner lavere enn budsjett. Korrigert for innleie som er 26 
millioner høyere enn budsjett, har vi et samlet avvik på 25,8 millioner bedre enn budsjett. Den 
faktiske veksten i kostnader til egne og innleide ansatte er altså lavere enn budsjett. Til 
sammenlikning har vi en økning i kjøp av helsetjenester hos private på 24,8 mill kroner 
sammenliknet med budsjett. 
 
Helse Nord RHF samarbeider med helseforetakene om en overordnet analyse av økningen 
fordelt på drift og prosjekter. Denne legges frem i styremøtet.  
 

Foretak
Stillingsgruppe Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Helse Nord IKT Helse Nord RHF +SKDE Totalt
Adm og ledelse -16 44 23 2 -1 5 18 75
Ambulansepersonell -3 -9 2 10 0 0 0 0
Apotekstillinger 0 0 0 0 1 0 0 0
Diagnostisk personell 0 5 5 2 0 0 0 12
Drifts/teknisk personell -1 -5 20 0 0 0 0 13
Forskning 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsefagarbeider/hjelpepleier -5 -8 -12 -4 0 0 0 -29
Leger -5 34 16 4 0 0 0 49
Pasientrettede stillinger 7 -13 44 8 0 1 0 47
Psykologer -4 9 -3 3 0 0 0 5
Sykepleiere -11 91 23 14 1 0 0 118
Totalt -40 150 119 38 0 5 17 291



 
 

 
Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF 
 
Deltid 
I Helse Nord sitt målrettede arbeid for å oppfylle målet om reduksjon av deltid med 20 % står 
datakvaliteten, oppfølging av de som ønsker økt stillingsandel, organisering av driften og 
organisasjonskulturen sentralt.  
 
Helse Nord har gjennom kartleggingene av deltidsansatte fått inn et godt datamateriale, som i 
kombinasjon med opplysninger fra lønns- og personalsystemet, gir god informasjon til bruk 
for å redusere andel deltid/øke gjennomsnittlig stillingsandel i foretakene. Det tas sikte på i 
løpet av høsten 2012 å gjennomføre regionalt arbeidsmøte for å utvikle og samkjøre tiltak for 
å redusere deltidsarbeid og øke den gjennomsnittlige stillingsandelen. 
 
Arbeidet med høyning av datakvaliteten er nå forankret i helseforetakene, og målet med å få 
oversikt over juridisk stillingsandel er forventet sluttført januar 2013. 
 
Sykefravær 
 

 
Tabell: Akkumulert sykefravær januar – august henholdsvis 2011 og 2012 
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Totalt Over Under Under Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF 7,7 % 4,4 % 3,3 % 1,9 % 7,6 % 4,2 % 3,4 % 1,9 %
Nordlandssykehuset HF 8,7 % 4,8 % 3,9 % 2,6 % 8,2 % 4,1 % 4,0 % 2,5 %
UNN HF 9,0 % 4,6 % 4,4 % 2,7 % 8,7 % 4,1 % 4,6 % 2,9 %
Helse Finnmark HF 8,7 % 4,0 % 4,7 % 2,9 % 8,9 % 4,4 % 4,6 % 2,9 %
Sykehusapoteket Nord HF 9,4 % 4,3 % 5,1 % 2,6 % 8,0 % 3,4 % 4,6 % 2,5 %
Helse Nord IKT 3,6 % 0,8 % 2,7 % 2,2 % 4,2 % 1,4 % 2,8 % 2,0 %
Helse Nord RHF 2,3 % 1,8 % 0,5 % 0,3 % 0,9 % 0,2 % 0,7 % 0,6 %
Sum Helse Nord 8,6 % 4,5 % 4,1 % 2,6 % 8,3 % 4,0 % 4,3 % 2,6 %

Jan - Aug 2011 Jan - Aug 2012



 
 

Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar – august 2011 og 2012 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
I forhold til etterregistreringer påvirker dette i størst grad langtidsfraværet, hvor nå 
sykefraværet rapporteres akkumulert for å fange opp dette forholdet.  
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til august 2012 viser en nedgang på 0,3 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. Den gjennomsnittlige bemanningen har økt, men 
antall sykefraværsdager for de åtte første månedene er tilsvarende samme periode i fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går ned 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Nedgangen ser vi i hovedsak ved NLSH og UNN. Ved Helse Nord IKT ser vi den største 
oppgangen. 
 

 
Figur: Sykefraværsprosent 2011 og 2012 for hele Helse Nord. 

Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF -0,1 % -0,2 % 0,1 % 0,0 %
Nordlandssykehuset HF -0,6 % -0,6 % 0,1 % -0,1 %
UNN HF -0,3 % -0,5 % 0,2 % 0,2 %
Helse Finnmark HF 0,2 % 0,4 % -0,2 % 0,1 %
Sykehusapoteket Nord HF -1,4 % -0,9 % -0,5 % -0,1 %
Helse Nord IKT 0,6 % 0,6 % 0,0 % -0,1 %
Helse Nord RHF -1,4 % -1,6 % 0,2 % 0,3 %
Sum Helse Nord -0,3 % -0,5 % 0,2 % 0,1 %
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Figur: Antall sykefraværsdager 2011 og 2012 for hele Helse Nord 
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Resultatutvikling pr. september 2012  
 

Vedlegg økonomi 
 

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

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

Endring i 
%

Basisramme 971,6 971,4 0,2 0 % 7 970,6 7 965,0 5,6 0 % 484,0 6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 120,6 133,4 -12,8 -10 % 1 127,3 1 118,8 8,6 1 %
ISF kommunal medfinansiering 40,2 42,6 -2,3 -5 % 371,7 365,3 6,4 2 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 160,9 175,9 -15,1 -9 % 1 499,1 1 484,1 15,0 1 % 59,8 4 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 7,1 7,4 -0,3 -5 % 78,2 63,0 15,3 24 % 13,3 20 %
Gjestepasienter 6,9 4,4 2,4 55 % 55,4 39,0 16,4 42 % 16,9 44 %
Polikliniske inntekter 24,1 25,3 -1,2 -5 % 230,0 209,8 20,2 10 % 34,1 17 %
Utskrivningsklare pasienter 1,4 5,8 -4,4 -76 % 14,6 51,8 -37,2 -72 % 9,4 16 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,9 5,3 1,6 29 % 58,4 48,5 9,9 20 % 1,1 2 %
Andre øremerkede tilskudd 17,8 21,1 -3,2 -15 % 139,6 167,7 -28,1 -17 % -3,6 -2 %
Andre driftsinntekter 61,0 64,7 -3,7 -6 % 505,6 543,8 -38,2 -7 % 14,3 3 %
Sum driftsinntek ter 1 257,6 1 281,3 -23,8 -2 % 10 551,7 10 572,7 -21,0 0 % 629,3 6,3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 73,2 78,3 -5,0 -6 % 681,0 653,5 27,5 4 % 61,0 10 %
Kjøp av private helsetjenester 52,0 55,5 -3,5 -6 % 458,0 461,0 -3,0 -1 % 6,8 2 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 95,4 112,4 -16,9 -15 % 964,7 930,7 34,0 4 % 13,0 1 %
Innleid arbeidskraft 13,2 10,1 3,1 31 % 96,4 70,4 26,0 37 % -3,5 -3 %
Fast lønn 558,0 569,5 -11,6 -2 % 4 589,8 4 636,2 -46,4 -1 % 227,6 5 %
Overtid og ekstrahjelp 42,9 35,6 7,3 20 % 335,1 291,2 43,9 15 % 6,7 2 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 122,2 122,6 -0,4 0 % 1 056,5 1 054,3 2,2 0 % 172,7 20 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -29,7 -29,1 -0,6 2 % -288,4 -251,1 -37,4 15 % -2,9 1 %
Annen lønn 55,6 55,0 0,6 1 % 396,6 410,7 -14,1 -3 % 7,7 2 %
Avskrivninger 51,9 52,6 -0,7 -1 % 445,5 446,5 -0,9 0 % -1,1 0 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,1 0,1 0,0 0 % -0,2 -66 %
Andre driftskostnader 182,4 188,7 -6,3 -3 % 1 578,1 1 583,2 -5,1 0 % 53,6 4 %
Sum driftskostnader 1 217,1 1 251,2 -34,0 -3 % 10 313,5 10 286,7 26,8 0 % 541,3 5,5 %
Driftsresultat 40,5 30,2 10,3 34 % 238,2 286,0 -47,8 -17 % 88,0 59 %
Finansinntekter 8,6 4,1 4,5 111 % 51,8 23,8 28,0 117 % 25,7 98 %
Finanskostnader 1,9 2,0 -0,1 -5 % 17,1 12,5 4,5 36 % -1,3 -7 %
Finansresultat 6,7 2,1 4,6 219 % 34,7 11,3 23,4 208 % 26,9 347 %
Ordinært resultat 47,2 32,3 14,9 46 % 272,9 297,3 -24,4 -8 % 114,9 73 %
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 47,2 32,3 14,9 46 % 272,9 297,3 -24,4 -8 % 114,9 73 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012) 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 47,2 32,3 14,9 46 % 272,9 297,3 -24,4 -8 % 114,9 73 %

September Akkumulert per September Akkumulert per 


	Kvalitet
	Ventetid
	I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager for ordinært avviklede pasienter som er tat...
	Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter fra ventelistene viser i Helse Nord styringsportal 80 dager pr. september 2011 og 2012, samtidig er antall ordinært avviklede fra ventelistene tilsvarende samme periode i fjor (ca 144 000).
	For september 2012 er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen 89 dager, Dette er tre dager kortere enn samme periode i fjor. Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 79 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsever...
	Under følger figurer og tabell med oversikt over gjennomsnittlige ventetider for avviklede pasienter fra ventelistene.
	/
	Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 til september 2012 - alle avviklede pasienter. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Gjennomsnittlig ventetid har økt siden juli 2012.  Tradisjonelt øker ventetiden over sommeren grunnet at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.
	/
	Tabell: Snitt ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i september 2011og september 2012 - alle avviklede pasienter pr. HF. Kilde: Helse Nord styringsportal
	/
	Figur: Utvikling i gjennomsnittlig for pasienter etter rett og ikke rett til prioritert helsehjelp for perioden januar 2011 til september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Både Norsk pasientregiseter og Helse Nords styringsportal viser at gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra ventelistene pr. september 2012 ikke er redusert sammenlignet med samme periode i fjor.
	Fristbrudd
	/
	Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til september 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i antall fristbrudd fordelt på fagområder i øyeblikket (uttrekk 16.10.12). Kilde: Helse Nord Styringsportal.
	Andel fristbrudd er på 16 % i september 2012 mot 21 % i september 2011.  Med unntak av april 2012 har andel fristbrudd vært lavere enn 2011 i hele 2012, men reduksjonen i andelen viser fortsatt ikke god nok progresjon.  Antall fristbrudd for perioden ...
	Når det gjelder arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, vises det til styresak som legges frem i styremøtet til Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012 – styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak...
	Aktivitet
	Somatikk
	/
	Tabell: Somatisk aktivitet januar - september 2011 sammenlignet med januar- september 2012
	Pr. september 2012 er det totalt en økning innen polikliniske konsultasjoner og dagbehandling i foretaksgruppen, mens heldøgnopphold er omtrent 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 september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Figuren viser at det har vært en liten økning i antall utskrivningsklare pasienter de siste månedene. Antall utskrivningsklare dager viser en nedgang etter to måneder med økning.
	Helse Nord RHF har sett på sammenhengen mellom rapporterte utskrivningsklare døgn og faktiske inntekter fra utskrivningsklare døgn. Denne viser at Nordlandssykehuset HF (NLSH) har best samsvar mellom aktivitet og inntekter, mens det er relativt stort ...
	Samlet avvik er 9,1 millioner for hele foretaksgruppen. Helseoretakene er kjent med oversikten, og avviket vil følges månedlig fremover.
	Psykisk helsevern og rus
	Psykisk helsevern for barn og unge
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Samlet er aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge på 2011-nivå. Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Økningen i liggedøgn uten tilsvarende økning i antall utskrevne pasienter er ikke i tråd med målsettingene.
	Psykisk helsevern for voksne
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen polikliniske konsultasjoner og utskrivningsklare pasienter samtidig som det har vært en reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Oversikten viser at flere pasiente...
	Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med unntak ved polikliniske konsultasjoner.
	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
	/
	Tabell: Aktivitet TSB januar-september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Utviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk er lik for september som rapportert pr. august 2012. Forklaringer på dataene som går igjen hos foretakene er:
	 Uttrekk fra DIPS er ikke helt sammenlignbare med BUP-data.
	 Endring i registreringer i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS.
	 NLSH har overtatt LARiNord fra UNN.
	Økonomi
	Resultat pr. september 2012
	Helse Nord har for september 2012 et resultat på 47,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 14,9 mill kroner. Helse Nord har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 24,4 mill kroner.
	Inntekter er hittil i år til sammen 21 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 26,4 mill kroner over budsjett (0,3 %). Sammenliknet med samme periode i 2011 er driftsinntektene 629,3 mill kroner høyere (6,3 %) og driftskostnadene 541,3...
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	For september 2012 har Helse Nord et positivt budsjettavvik på ca 15 mill kroner, hvor det er Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF som bidrar til dette positive avviket. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykeh...
	/
	Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
	Varekostnadene i Helse Nord viser et budsjettavvik på 34 mill kroner. Avviket har blitt redusert med 17 mill kroner siden august 2012. Endringen fra august skyldes blant annet at Helse Finnmark HF har tilbakeført for mye avsatt til TNF-hemmere hittil ...
	/
	Tabell: Budsjettavvik i %, % endring fra i fjor og budsjetterte
	Endringer hiå sammenlignet med hif.
	Samlet sett ser vi hittil i år en økning på varekostnadene på 1,4 % totalt for hele Helse Nord. Tabellen viser at budsjettet viser en reduksjon på 2 % samtidig som det var planlagt en aktivitetsvekst. Det vises til styresak 5-2012 Budsjett 2012 – kons...
	Tabellen under viser at det samlet sett er budsjettert med en nedgang i kostnadene i disse gruppene på rundt 2,6 %. De faktiske tall viser en økning på 1,4 % sammenliknet med 2011. Sammenstillet med økte inntekter ser en at økning i kostnader i stor g...
	Nedenfor er en tabell som viser alle undergruppene i regnskapet på varekostnader med kostnader på over 30 millioner kroner hittil i år.
	/
	Tabell: Oversikt over endring og avvik i varekostnadsgrupper på over 30 millioner hittil i år (870 mnok av totale 964 mnok hittil i år).
	Helgelandssykehuset HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 26,8 mill kroner.
	Budsjettavviket for september 2012 er på 0,9 mill kroner, inkludert ISF-avregning fra 2011 på 4,5 mill kroner. Helgelandssykehuset HF opprettholder prognose for 2012 med et negativt budsjettavvik på 25 mill kroner. Usikkerheten er knyttet til effekt a...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 33 mill kroner. Dette økte budsjettavviket siden august 2012 skyldes i all hovedsak ISF-avregning fra 2011 på 7,2 mill kroner. Prognosen opprettholdes med et negat...
	Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 1,3 mill kroner.
	Helse Nord IKT har pr. september 2012 et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner. Prognose for 2012 er et resultat tilsvarende resultatmål.
	Tabell: Prognose for foretaksgruppen pr. september 2012.
	Prognosen for Helse Nord har bedret seg siden august 2012 og er pr. september i intervallet 380 til 400 mill kroner.
	Gjennomføring av tiltak
	Foretaksgruppen har pr. september 2012 en gjennomføringsgrad på 62 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 137 mill kroner.
	/
	Tabell: Realisert og budsjettert omstilling pr. september 2012 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK pr. september 2012
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. september 2012
	Investeringer
	Det er gjennomført investeringer på til sammen 743 mill kroner i foretaksgruppen pr. september måned. Dette er 192 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. I prognosen er det lagt til grunn at ubrukte investeringsrammer pr 31.12 vil være i større...
	/
	Tabell: Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2012. Kilde: ØBAK pr. september 2012
	Prognose likviditet
	Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av september 308 mill kroner høyere enn prognosen. 192 mill kroner forklares med lavere investeringer enn forutsatt. Det høye positive beholdningsavviket skyldes endringer i kortsiktig gjeld/fordringer og er for...
	Likviditetsprognosen er oppdatert med hensyn til forventede pensjonspremiebetaling i 2012. Før eventuell tilbakeføring av overskudd fra KLP for 2011 forventes det at premien blir i størrelsesorden 50 mill kroner lavere enn kostnaden i 2012 (hensyntatt...
	/
	Personal
	Bemanningsutvikling
	/
	Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12 945, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell.
	Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har budsjettert med en bemanningsreduksjon. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 1,7 mill kroner lavere enn budsjett for sep...
	Sammenliknet med hittil i år pr. september 2011 er lønnskostnadene 408,2 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 5 %. Pensjonskostnader har økt med 20 %. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader.
	Samlede lønnskostnader er 51,8 millioner lavere enn budsjett. Korrigert for innleie som er 26 millioner høyere enn budsjett, har vi et samlet avvik på 25,8 millioner bedre enn budsjett. Den faktiske veksten i kostnader til egne og innleide ansatte er ...
	Helse Nord RHF samarbeider med helseforetakene om en overordnet analyse av økningen fordelt på drift og prosjekter. Denne legges frem i styremøtet.
	/
	Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF
	Deltid
	I Helse Nord sitt målrettede arbeid for å oppfylle målet om reduksjon av deltid med 20 % står datakvaliteten, oppfølging av de som ønsker økt stillingsandel, organisering av driften og organisasjonskulturen sentralt.
	Helse Nord har gjennom kartleggingene av deltidsansatte fått inn et godt datamateriale, som i kombinasjon med opplysninger fra lønns- og personalsystemet, gir god informasjon til bruk for å redusere andel deltid/øke gjennomsnittlig stillingsandel i fo...
	Arbeidet med høyning av datakvaliteten er nå forankret i helseforetakene, og målet med å få oversikt over juridisk stillingsandel er forventet sluttført januar 2013.
	Sykefravær
	/
	Tabell: Akkumulert sykefravær januar – august henholdsvis 2011 og 2012
	/Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar – august 2011 og 2012
	Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer.
	I forhold til etterregistreringer påvirker dette i størst grad langtidsfraværet, hvor nå sykefraværet rapporteres akkumulert for å fange opp dette forholdet.
	Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til august 2012 viser en nedgang på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Den gjennomsnittlige bemanningen har økt, men antall sykefraværsdager for de åtte første månedene er tilsvarende samme periode i...
	Langtidsfravær på over 56 dager går ned 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen ser vi i hovedsak ved NLSH og UNN. Ved Helse Nord IKT ser vi den største oppgangen.
	/
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