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Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 3-2013 (status pr. 
31. desember 2013) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, 
byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt i styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2013, jf. styresak 
126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. august 2013. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved 
faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 

 2. 
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I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert fastsatte styret i Helse Nord 
RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrenter, for 
byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer det at prosjektkostnad A (totale kostnadsramme 
inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill 
kroner.  
 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-
2012 forelå følgende estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr. 01.01. 
i perioden 2012-2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3005,8 3099,69 3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5

 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er således i 
prisnivå 1.1.2014 satt til 3 154,53 mill kr.  
 
Pr. 31.12. 2013 er det utbetalt 1619,6 mill kroner på prosjektet, inklusive 
finansieringskostnader på 101,5 mill kroner. I løpet av 3. tertial 2013 ble det utbetalt 
193,4 mill kroner. 
 
Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor budsjett. 
 
Det er definert tre følgeprosjekter med bevilgning til Byggetrinn 2: 
 

Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstue. Bevilgning 35 mill kroner. 
Endret konsept Bodø 

Integrert operasjonsstuer tas nå inn i planlegging og anskaffelse for berørte arealer. 
Hybridstue etableres i dagkirurgiområdet i K2. Av rokadehensyn kan denne først være 
på plass i 2016. 
 
Økt MTU (medisinsk teknisk utstyr)
Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. Det er avholdt 
tilbudskonkurranse, og ny strålemaskin inklusive nødvendige ombygginger kan gjøres 
innenfor budsjett. 

  

 

Bevilgning 18,2 mill kroner. Arbeidene med ny akuttheis er i gang på byggeplassen. Det 
arbeides nå med konsesjonssøknad for gjenåpning av helikopterplattformen.  

Heliport/akuttheis 

 
Styret i Helse Nord HF har gitt klarsignal til videreføring av arbeidene med Bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser basert på foreliggende konseptrapport. Styret har bedt om 
å få saken fremlagt på nytt, når detaljtegningene foreligger. Med bakgrunn i dette 
vedtaket er det nå igangsatt arbeider for en totalentreprisekonkurranse.  
 
Arbeidet som nå pågår på byggeplassen er definert som prosjektet fase 2B.  
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Fase 2B omfatter ny K-fløy, yttervegger og tak ny 4. etasje på H-fløyen samt glassgate 
mellom H- og K-fløy. Ferdigstillelse arbeider/klar til prøvedrift regnes oppnådd 25. 
august 2014. Trinnvis innflytting er nå planlagt startet 13. oktober 2014 og skal være 
avsluttet 23. november 2014. Innflyttingstiden er kortet ned med en måned i forhold til 
det som tidligere er rapportert. 
 
Arbeidene på byggeplassen har i denne perioden stort sett gått etter planen med 
hensyn til fremdrift, økonomi og kvalitet. Det har i denne perioden kun vært mindre 
episoder i forbindelse med byggeprosjektet som har skapt problemer for 
sykehusdriften. 
 
Følgende kontrakter er etablert for gjennomføring av byggearbeidene i fase 2B og 2C: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS
K221 Fast inventar IDEMA AS
K224 Riving AF Decom AS
K225 W-riggen Consto AS
K320 Røranlegg Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS
K323 Rørpost Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/Tøynedkast Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
K521 Automatisering Norkontact AS
K522 Sikringsanlegg EL-Team Drift AS
K523 Pasientsignalanlegg Elektro Bodø AS
K621 Heis Kone AS  

 
Anbudskonkurransen for entreprisene i fase 3 vil starte i april 2014. 
 
Utstyrsanskaffelser samkjøres mellom prosjektene i Bodø og Vesterålen. Det er 
opprettet 26 anbudsgrupper som har som oppgave å gi premisser for utformingen av 
tilbudspakken for angjeldende gruppe og delta i evalueringen av innkomne tilbud. 
Utstyrsanskaffelsen følger gjeldene fremdriftsplaner og budsjett. Det ble installert nytt 
Gammakammer/CT i perioden. 
 
De arbeider som enda ikke er startet opp på byggeplassen, er delt i følgende faser: 
• Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle; 
• Fase 2D – Ny 4.etg  N-fløy.Glassgate langs fløy N. 
• Fase 3 – Ombygging og tilbygging i fløy AB. 
• Fase 4 – Diverse ombygging i fløyene N og S 
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I tid er disse aktivitetene planlagt til: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen: 1.1.2015 – 

30.6.2015 
• Ombygging av H-fløyen: 01.10.2014 – 31.12.2015. Ny hovedinngang vil kunne tas i 

bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen: 1.4.2015 – 31.12.2015 
• Ombygging og påbygging A-fløyen: 1.1.2016 – 30.6.2017 
• Ombygging og påbygging B-fløyen: 1.7.2017 – 31.12.2018 

 
Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Arbeidene følger nå gjeldende fremdriftsplaner uten større avvik. Det samme rapporteres 
også med hensyn til kostnadsutviklingen i forhold til gjeldende budsjett. 
 
Vedtaket i Styret i Helse Nord RHF i desember, som ga klarsignal for videre planlegging av 
Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, var svært viktig for den videre organisering av 
arbeidene. Men det er vanskelig hele tiden å planlegge for konsekvensene avhengig av om 
endelig beslutning om bygging blir fattet. Derfor legges det til grunn at bygget blir 
realisert der hvor dette vil ha konsekvenser for den øvrige planlegging. Dersom KK-bygget 
ikke kommer til utførelse vil det således medføre omprosjektering av andre deler av 
prosjektet. 
 
Adm. direktør viser i den forbindelse til styrets vedtak i styresak 141-2013 
Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. desember 2013 
(spesielt med hensyn til punkt 5 i vedtaket). 
 
2. 

 

Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
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I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive prisstigning og byggelånsrenter, for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill 
koner. 
 
Innenfor dette budsjettet regnes nå prosjektkostnad A (totale kostnadsramme inklusiv 
all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) til 1017 mill kroner. 

 
Ettersom prosjektet er i sluttfasen rapporteres det nå i løpende kroner, dvs. budsjettall 
er inklusive all prisstigning. 

 
Pr. 31. desember 2013 var det til sammen utbetalt 793,4 mill kroner på prosjektet, 
inklusive finansieringskostnader på 17,2 mill kroner. I løpet av 2. tertial 2013 ble det 
utbetalt 112,9 mill kroner. 
 
Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor budsjett. 
 
Det arbeides etter en hovedfremdriftsplan hvor det nye sykehuset skal være klar til 
teknisk prøvedrift 19. februar 2014. Det er deretter forutsatt tre måneders prøvedrift, 
før sykehuset tas i bruk fra 19. mai 2014. Prøvedriftsperioden går fram til 19. august 
2014. 
 
Innflyttingen i nytt sykehus er betinget tilstrekkelig innkjørings- og opplæringsfase, før 
det tas i bruk. En slik 1. prøvedriftsperiode bør være på tre måneder.  
 
Prosjektet må nå milepæl Mekanisk ferdigstillelse 19. februar 2014. Med Mekanisk 
ferdigstillelse forstås at alle arbeidene i bygg- og tekniske entrepriser er utført, og 
testingen pr. entreprise er gjennomført. Samme dato er overtakelsesdato for de fleste 
bygningsmessige entrepriser.  
 
Overordnede systemtester gjøres i prøvedriftsperiode fram til innflytting. I denne fase 
avsluttes montasjen av medisinteknisk utstyr med nødvendig opplæring av personell. 
 
Det regnes nå som sikkert at prosjektet kan gå inn i prøvedriftsperioden som forutsatt, 
men det må regnes med noe etterarbeider på entreprisene etter denne dato. 
 
Det meste av brukerutstyret vil være på plass til påsken, det vil si medio april 2014, og 
hovedbolken av brukeropplæring vil skje i perioden fra påske til innflytting. 
Installering av medisinteknisk utstyr med tilhørende opplæring av brukerne regnes 
som den mest kritiske aktivitet frem prøvedriften starter i uke 22. 
 
Det er i tidligere tertialrapporter meldt om konflikt med Alf Brekken & sønner AS i 
entreprise K201-Grunnarbeider. Konflikten ble behandlet i tingretten på Sortland i uke 
42. I den opprinnelige stevningen krevde Alf Brekken & sønner AS en utbetaling på 17,8 
mill kroner, senere redusert til 14,2 mill kroner. Nordlandssykehuset HF fremmet 
motkrav på 2,6 mill kroner. Dom ble avsagt 2. desember 2014, hvor 
Nordlandssykehuset HF ble dømt til å betale Alf Brekken & sønner AS kr 53 582. Alf 
Brekken & sønner AS har anket til Hålogoland Lagmannsrett, og Nordlandssykehuset 
HF har gjentatt sitt motkrav. 
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Følgende kontrakter er etablert for å gjennomføre byggearbeidene: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør

K201 Grunnarbeider Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K205 Systeminnredning og fast inventar Zystm AS

K206 Møbler og gardiner Vesterålen kontorsenter AS

K207 Anleggsgartnerarbeider Thore Magnussen  & sønn AS

K208 Provisorier Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider Nilsen & Haukland AS

K211 Mur- og pussarbeider Mur og Malerteknikk AS

K212 Natursteinarbeider Naturstein Montering AS

K213 Stål- og metallarbeider Sveis- og Makinteknikk AS

K214 Flisarbeider Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler- og byggtapetseringsarbeider Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider Alucon AS

K218 Utendørs gravearbeider TT maskin og Transport AS

K219 Renhold byggefasen ISS Facil ity Service AS

K220 Storkjøkken innredning Metos AS

K221 Pumpehus Elvenes transport & maskin AS

K301 Røranlegg YIT AS

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS

K303 Byggutstyr sanitær Puls AS

K304 Byggutstyr ventilasjon VWR International AS

K305 Byggutstyr avfallsautoklaver Getinge Norge AS

K306 Byggutstyr avfallskomprimator Alles Miljø AS

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS

K560 SD-anlegg Norkontakt AS

K620 Heisanlegg Heis-tek AS  
 

Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Ettersom selve tertialrapporten av ulike årsaker skrives så langt ut i februar, er det riktig 
å opplyse at milepælsdato ”Klar for teknisk prøvedrift” den 19.02 nås. Dog må det anføres 
at for noen entrepriser er ikke ferdigstillesgraden kommet så langt som ønskelig. Men 
dette anses ikke å påvirke gjennomføringen av teknisk prøvedriftsperiode på en slik måte 
at innflyttingsdatoen må forskyves. 
 
I neste tertial må det arbeides stramt for å få brukerutstyret på plass med tilstrekkelig tid 
for brukerne til å gjøre seg kjent med utstyret før innflytting. 
Utfra den stramme tidsplan er det derfor riktig ved påsketider å gjøre en siste 
risikovurdering i forhold til innflyttingsdatoen. Men ettersom prosjektet på nåværende 
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tidspunkt ikke fraråder innflytting fra 19.05 2014 mener vi at det er overveiende 
sannsynlig at alle ting vil være på plass i tide. 
 
Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet er fremdeles svært stram. Det har vært 
nødvendig med budsjettmessige justeringer innenfor den samlede budsjettramme for 
prosjektet . Dette fremgår av rapportens punkter om økonomi. Det er relativt små reserver 
til å møte utfordringer som ligger i sluttfasen i et slikt prosjekt. Men prosjektet er nå 
kommet så langt, at etter en samlet vurdering av prosessrisikoen i pågående rettssak og 
usikkerheten rundt sluttfakturaene fra entreprenørene, så regnes det nå at prosjektets 
sluttregning blir på bevilget budsjettramme på 1 070 mill kr +/- 10 mill kroner. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 3-2013 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors  Bodø, 19.2.2014 
 

Styresak 15-2014 FIKS1

    Sakspapirene var ettersendt. 

-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. 

desember 2013 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: 
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, 
oppfølging av styresak 22-2013 i styremøte, den 27. november 2013. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om 
status og fremdrift i FIKS-prosjektet hvert tertial. 
 
Prosjektet har hittil vært preget av planlegging og beveger seg nå inn i 
gjennomføringsfasen. Denne tertialrapporten er den første for FIKS-prosjektet etter at 
det ble satt i gang. 
 
Saksutredning 
Overordnet fokus i FIKS-programmet siste tertial har vært å ferdigstille planlegging av 
gjennomføring, samt å gjennomgå de opprinnelige økonomiske estimatene for 
programmet, basert på det som er erfart gjennom planleggings- og 
forprosjektperiodene samt nye forhold som er kommet til siden oppstarten. 
  
Faglig fokus i FIKS-programmet siden forrige rapportering har vært å sluttføre 
forprosjektene innenfor området Harmonisering og Sammenslåing av databaser (HOS), 
test og radiologi.  
 
HOS-prosjektet går nå inn i fasen for sammenslåing av systemene. Sykehusene i 
Mosjøen og Mo i Rana er allerede flyttet til midlertidig sentralt datarom. Begge 
omleggingene gikk som planlagt. Forberedelser for sammenslåingen av hele 
Helgelandssykehuset HF (HSYK) pågår med god fremdrift, både hva gjelder rydding i 
databasene, konsolidering av regionale kodeverk og systemoppsett samt planlegging 
lokalt. Beslutning for hvilken metode som skal benyttes for smidig sammenslåing av 
rekvirentregistrene er nært forestående. 
 
Resultatene av arbeidet i de 18 arbeidsgruppene i HOS-forprosjekt blir fra nå av brukt i 
planleggingen av sammenslåingene. Dessuten blir resultatene brukt til å få på plass en 
regional prosedyrehåndbok for forvaltning og bruk av systemene og til å planlegge og 
lage innhold i opplæringen som skal følge innføringen. 
 

                                                        
1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Oppstart av hovedprosjekt for testregime ble behandlet av styringsgruppen, den 13. 
februar 2014. Effektmål for etablering av testregime er å bygge opp et regime som gir 
nødvendig kvalitet på alle endringer og nye installasjoner underveis i FIKS-prosjektet, 
og som videreføres i driftsorganisasjonens endringsarbeid etter endt prosjektperiode.  
 
Forprosjektet for radiologi er forsinket. Dette skyldes i hovedsak kompleksiteten i å få 
de største produksjonssystemene til å henge helhetlig sammen. Dette berører utredning 
om teknisk løsning for henvisning og svar, økonomi-integrasjoner og endelige 
migreringsplaner for regionen. For mer detaljert beskrivelse henvises det til status for 
radiologiområdet i vedlegget.  
 
Elektronisk Rekvirering av Laboratorietjenester (ERL) har god fremdrift i fasen, vi nå er 
inne i. Legekontorene i Svolvær som bruker systemet Plenario, startet denne uken 
pilotering koplet opp i den nye regionale løsningen. Disse kontorene har inntil oppstart 
av piloten, vært kunder hos andre laboratorietjenesteleverandører. Samtidig 
gjennomføres det de kommende ukene test av systemene Winmed2 og Winmed3. Det 
planlegges pilotering ved fem legekontor, hvorav ett av disse i dag er kunde av andre. 
Forhandlinger om integrasjonsutvikling med leverandør for System X pågår. Alt i alt ser 
dette nå lyst ut. 
 
Samarbeidet med DIPS ASA om utviklingen av DIPS Arena for Lab og EPJ følger avtalt 
plan og oppleves så langt som godt. To moduler av den nye generasjonen Elektronisk 
Pasientjournal (EPJ - DIPS Arena) piloteres hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) 1. kvartal 2014.  Overordnede områder som tilgangsstyring, ytelse, 
synkronisering mellom DIPS Classic og DIPS Arena må forbedres, før det er aktuelt med 
produksjonssetting. Det arbeides med å konkretisere planer for det enkelte løp og 
definere ressursbehov sammen med DIPS ASA og UNN.  
 
Patologiprosjektet med delmål 1-3 (konsolidering, instrumentintegrasjoner og 
utvikling) ble avsluttet ved årsskiftet i henhold til planen. Implementering av delmål 4 
(rekvirering og svar) pågår. 
 
Et viktig arbeid fremover er å etablere funksjonell forvaltningsstruktur for de regionale 
kliniske systemene. Det arbeides med en pilot innenfor radiologiområdet, og begynner å 
haste innenfor EPJ.  
 
Det arbeides med å få på plass prosjektleder for pasientforløpsprosjektet. Nettverk for 
pasientforløp og fagmiljøene blir tett involvert i dette arbeidet fremover. 
 
Fremdrift 
Opprinnelig plan er ferdigstillelse medio 2016. Revidert fremdriftsplan viser teknisk 
ferdigstillelse innen 6. september 2016. I kostnadsestimatene forutsetter vi å beholde 
prosjektorganisasjonen til 31. desember 2016. 
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Risiko  
Risikovurdering oppdateres før hvert møte i styringsgruppen. Det skilles mellom det 
som er intern risiko i prosjektet og hva som er eksterne avhengigheter. Det er 
identifisert 15 risikoområder, hvor tre av dem ligger i rød sone. Tre delprosjekter ligger 
i nærheten av rød sone.  
 
Styret i Helse Nord RHF er tidligere informert om at prosjektet med datasentraler ligger 
på kritisk linje og i rød sone. Det vises til vedlegg for nærmere informasjon.   
 
Økonomi  
Det fremgår av figur 1 nedenfor at påløpte kostnader er ca 97 mill kroner lavere enn 
planlagt hittil. Noe av dette skyldes at vi har valgt å legge databasene inn i felles løsning 
i en annen rekkefølge enn først planlagt, og dermed utsatt noen kontraktsmessige 
forpliktelser. 
 
I siste tertial er planene for gjennomføring langt på vei ferdigstilt. Dette gir et langt 
bedre grunnlag for riktig periodisering enn vi hadde da første budsjett ble lagt i 2012. 
Fra og med 2014 vil fremdrift bli rapportert med påløpte kostnader sammenliknet med 
grad av ferdigstillelse innenfor hvert delprosjekt. 
 

 
Figur 1 – påløpte kostnader sammenliknet med opprinnelig budsjett. 
 
Styringsgruppen vil i møte, den 13. februar 2014 behandle revidert fremdrifts- og 
investeringsramme. Sammenliknet med opprinnelig budsjett er det behov for å øke 
rammen med 14,6 mill kroner. Det meste av dette skyldes at faktisk prisstigning er 
høyere enn forutsatt, delvis fordi opsjoner utløses på senere tidspunkt enn planlagt. 
Motposten til dette er at Helse Nord RHF har bedre likviditet og høyere finansinntekter 
enn forutsatt. 
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Figur 2 – Revisjon av budsjett FIKS 
 
I løpet av planleggingsfasen er det avdekket områder som ikke er tatt høyde for i 
prosjektet, til sammen 47,3 mill kroner, hvorav IKT-utstyr til datasentral nr. 2 utgjør 
25,8 mill kroner. Migreringskostnader fra midlertidig datarom er ikke inkludert. 
 

 
Figur 3 – Nye kjøp som gjelder FIKS-prosjektet 
 
P502016 er estimert til 452,5 millioner. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet. Det foreslås å sette av 20 mill kroner til kostnader vi 
ikke har oversikt over på nåværende tidspunkt (~4 % av totale kostnader).  
 
Styringsgruppen for prosjektet har i sak 10-2014 gjort vedtak om at kuttliste skal 
gjennomgås, før eventuelt behov for å trekke på ekstra ramme kan diskuteres. 
P852016-rammen foreslås satt til 472,5 mill kroner. 
 

Beløp

405,2                  

25,8                    
6,0                       
9,5                       
6,0                       

452,5                  
20,0                    

472,5                  

 - Trinn 0, HOS-prosjektet (innleie av ressurser fra HN-IKT)
Forslag til revidert inv.ramme per 13.02.14, inklusive nye kjøp (P50-2016)
 - Avsettes til reserve for uforutsette kostnader
Forslag  til revidert inv.ramme per 13.02.14 P85-2016

Korrigeringer for nye kjøp som belastes FIKS

Forslag til revidert inv.ramme per 13.02.14, eksklusive nye kjøp
 - Nye kjøp, ikke tatt høyde for i gjeldende investeringsramme:
 - IKT-utstyr (tar høyde for en dobling av IKT-utstyr)
 - Panoramalisenser DIPS (Pilotering, besluttet i samråd med Adm. dir.)
 - Midlertidig Sectraløsning NLSH (merkostnad belastet FIKS)
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Kostnadene til testregime ligger utenfor dette budsjettet. I opprinnelig plan er det satt 
av 50 mill kroner til dette formål. Beslutningsnotat for hovedprosjekt lyder på 25,2 mill 
kroner. Kostnader til migrering er ikke estimert. 
 
I anskaffelsesprosessen er det estimert at det i tillegg vil medgå 66 årsverk fra klinisk 
personell den første 2-årsperioden eksklusive arbeid med organisasjons- og 
prosessutvikling. Vurderingen er at dette stemmer rimelig godt. Dette er kostnader som 
helseforetakene har båret selv. Det er grunn til å tro at dette har bidratt til 
kostnadsavvik og redusert aktivitet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Etter to år med planlegging går prosjektet inn i en leveransefase. Kostnader som ikke 
var inkludert i beslutningsunderlaget fra styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-
systemer (behandlet i styremøte, den 23. februar 2011) er nå inkludert. Dette gjelder i 
hovedsak kostnader til Helse Nord IKT og prisstigning. 
 
Nye kostnader som er påløpt gjelder i hovedsak økt pådrag av teknisk utstyr til 
datasentraler og midlertidig røntgenløsning for Nordlandssykehuset HF.  
 
Samarbeidet med det kliniske miljøet fungerer godt. I kommende tertial blir det full 
fokus på etablering av regional forvaltning og å få integrert arbeidet med pasientforløp.  
 
Den overordnede vurderingen er at fremdriften er i tråd med forventningene. 
FIKS er et utviklingsprosjekt, og det foreslås derfor å sette av en ramme på 20 mill 
kroner for å ta høyde for kostnader som vi i dag ikke har full oversikt over.  
 
Prosjektet har nær avhengighet til store prosjekter som ligger under styringsgruppen til 
Helse Nord IKT. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan forbedre den totale 
porteføljestyringen for begge prosjektene. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om FIKS-
prosjektet (felles innføring av kliniske systemer) til orientering. 

 
2. Styret vedtar å endre den økonomiske rammen for prosjektet til 452,5 mill kroner 

P50-2016. 
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3. Styret vedtar at det settes av ytterligere 20 mill kroner til prosjektet slik at P85-
2016 settes til 472,5 mill kroner. Beslutning om utløsning av reserven legges til adm. 
direktør. 

 
 
Bodø, den 19. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Informasjon og status pr. februar 2014 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
For mer info:   Aktuelt om nye pasientbehandlingssystemer i nord 
   Følg prosjektet på Instagram, Twitter, Facebook eller LinkedIn 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 19.2.2014 
 

Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd 
økonomi, bemanning og sykefravær etter januar 2014. 
 
Regnskapet den første måneden i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles 
i en noe redusert rapport for januar 2014. 
 
Fullstendig rapport inkludert aktivitetstall pr. februar 2014 legges frem for styret i Helse 
Nord RHF i styremøtet, den 27. mars 2014. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i januar 2014 er på 77 dager (81 dager i 
januar 2013).   
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp var i 59 dager januar 2014, 
mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp var 93 dager.   
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 9 % i januar 2014 mot 8 % i januar 2013.   
   
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i januar 2014. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 14 %. 
 
Finnmarkssykehuset HF starter året med lavest andel fristbrudd i foretaksgruppen med 
5 %, mens Nordlandssykehuset HF har 12 % i januar 2014. 
 
Fra 2014 vil Helse Nord innføre flere kvalitetsindikatorer i virksomhetsrapportene.  
Indikatorene som vil bli rapportert er:  
• Tid fra mottatt henvisning til vurdering fullført 
• Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt1

• Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle. 
 

 
I vedlegg til denne saken er det bare andel nyhenviste som vises grafisk. 
                                                        
1 Dette gjelder pasienter som har vært til utredning e. l., men som ikke har fått noen ny time for videre 
behandling/utredning. 
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Aktivitet 
Somatikk, psykisk helsevern og rus 
Det rapporteres ikke på aktivitetstall for januar 2014. Dette vil bli rapportert i 
virksomhetsrapporten for februar 2014. 
  
I styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer som ble 
behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 30. oktober 2013, ble det vedtatt 
at aktiviteten fremdeles skal vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling, 
både innen somatikk og psykisk helsevern. 
 
Det er lagt til rette for en aktivitetsvekst på nasjonalt nivå på opp mot 2,3 % fra anslått 
aktivitetsnivå for 2013. Dette gjelder samlet for somatisk virksomhet, psykisk helsevern 
TSB og lab/røntgen.   
 
Helseforetakene planlegger en noe mindre aktivitetsøkning i somatisk virksomhet (+1,3 
%), jf. styresak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert (styremøte 5. februar 2014). 
  
Økonomi 
Foretaksgruppen har i januar 2014 et regnskapsmessig resultat på -1,7 mill kroner som 
gir et budsjettavvik på -33,6 mill kroner. Det er planlagt et overskudd på 392 mill 
kroner i 2014.   
 
Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i 2014. 
%. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak (en risikobuffer budsjettert sentralt) 
som kan løse utfordringene, mens Nordlandssykehuset HF fortsatt har uløste 
omstillingsutfordringer i størrelsesorden 25-30 mill kroner.   
 
Det foreligger aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene vil bli vel 400 
mill kroner høyere enn i 2013. Dette er 303 mill kroner mer enn det helseforetakene ble 
pålagt å budsjettere med i 2014. Det er usikkerhet om endelig størrelse på 
pensjonskostnadene, fordi det ventes endringer i uførepensjonsordningen. Foreløpig 
håndteres kostnaden i RHF-budsjettet inntil vi får endelig avklaring. Kostnaden utgjør 
25,0 mill kroner pr. måned. Vi forventer at vesentlige endringer i pensjonskostnaden 
blir kompensert fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 140 mill kroner i foretaksgruppen pr. 
januar 2014, tilsvarende 6 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014.   
 
Foreløpig regnskap viser ubrukte rammer på om lag 340 mill kroner ved inngangen av 
2014. Likviditetsprognosen vil oppdateres til rapport pr. februar 2014. 
 
Prognosen for 2014 i Helse Nord er likt styringskrav på 392 mill kroner. 
 
Indikatorer fra innkjøpssystemet blir heretter en del av virksomhetsrapporteringen. 
Formålet er å følge opp foretaksgruppens målsetning i Strategiplan for innkjøp 2014-
2017.  
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Oversikten viser en avtaledekning på <40 % og bare 55 % måloppnåelse på andel kjøp 
som skal registreres i innkjøpssystemet.  
 
Personal   
Bemanningsutvikling 
Antall månedsverk for januar 2014 viser 12 714 som sammenlignet med samme måned 
i fjor er en økning på ca. 300. Økningen gjelder i hovedsak Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
Det er heftet usikkerhet til regnskapstallene for januar 2014. Lønnskostnadene 
rapporteres nærmere i neste virksomhetsrapport. 
 
Sykefravær 
Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF rapporterer om noe usikkerhet 
knyttet til sykefraværstallene for desember 2013. Dette skyldes etterslep på 
registrering. Helgelandssykehuset HF viser til fortsatt positiv trend. 
 
Utviklingen i sykefraværet for 2013 gis i årlig melding. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 1-2014 
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Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskriver status i Helse Nord 
med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller.   
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles 
i en noe redusert rapport for januar 2014. 
 
DEL I 
Kvalitet  
Ventetider for øvrige regioner kan ikke presenteres grunnet feil i rapporteringen fra 
Norsk pasientregister.  Årsdata for 2013 publiseres 3. mars 2014. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i januar 2014 er på 77 dager 
samlet sett i Helse Nord (81 dager i januar 2013).   
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i januar 2014 på 59 dager, 
mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig 
ventetid i januar 2014 på 93 dager.   
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 78 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 51 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 57 dager.  
   
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 9 % i januar 2014 mot 8 % i januar 2013.   
   
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i januar 2014. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 14 %. 
 
Finnmarkssykehuset HF starter året med lavest andel fristbrudd i foretaksgruppen med 
5 % fristbrudd, mens Nordlandssykehuset HF har i januar 2014 en andel fristbrudd på 
12 %.   
 
Indikatorer 
Fra 2014 vil Helse Nord innføre flere kvalitetsindikatorer i virksomhetsrapportene. 
Helse- og omsorgsdepartementet har i dialog med Helse Nord RHF påpekt at det må 
sikres at Helse Nord ikke har åpne dokumenter som gir risiko for at pasienter glemmes. I 
dette arbeidet har Helse Nord sett til Helse Sør-Østs prosjekt glemt av sykehuset.  
Indikatorene som vil bli rapportert er:  
- Tid fra mottatt henvisning til vurdering fullført 
- Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt1

- Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle. 
 

 
  
 
 
                                                           
1 Dette gjelder pasienter som har vært til utredning e. l., men som ikke har fått noen ny time for videre 
behandling/utredning. 
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Aktivitet 
Somatikk, Psykisk helsevern og rus 
I styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer som ble 
behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 30. oktober 2013, ble det vedtatt 
at aktiviteten fremdeles skal vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling, 
både innen somatikk og psykisk helsevern. 
 
Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger helseforetakene aktivitetsøkning i 
somatisk virksomhet på +1,3 % (Styresak 4-2014).   
 
Det planlegges med økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling 
på om lag 8 %. Ressursbruken planlegges i tråd med føringer om at psykisk helsevern og 
rusbehandling skal styrkes mer enn somatisk virksomhet.  
 
Det rapporteres ikke på aktivitetstall for januar 2014. Dette vil bli rapportert i 
virksomhetsrapport for februar 2014.  
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har i januar 2014 er regnskapsmessig resultat på -1,7 mill kroner som 
gir et budsjettavvik på -33,6 mill kroner. Det er planlagt et overskudd på 392 mill kroner 
i 2014.   
 
Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i 2014. 
%. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har tiltak (risikobuffer budsjettert 
sentralt) som kan løse utfordringene, mens Nordlandssykehuset HF (NLSH) fortsatt har 
uløste omstillingsutfordringer i størrelsesorden 25-30 mill kroner.   
 
Helgelandssykehuset HF har i januar 2014 et regnskapsresultat på +1,4 mill kroner som 
gir et positivt budsjettavvik på +0,6 mill kroner.  
 
NLSH har i januar 2014 et regnskapsresultat likt budsjett som er balanse. 
Helseforetakets styringskrav er i styresak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert (styremøte 
5. februar 2014) satt til balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav.  
  
UNN har i januar 2014 et regnskapsresultat på -12 mill kroner som gir et negativt 
budsjettavvik på -12 mill kroner. Resultatet for januar 2014 skyldes i all hovedsak 
overforbruk av lønnskostnader. Den nevnte risikobufferen er ikke periodisert for januar 
2014. Helseforetakets styringskrav er i styresak 4-2014 Budsjett – konsolidert satt til 
balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav.  
 
Finnmarkssykehuset HF har i januar 2014 et regnskapsresultat på -3,4 mill kroner som 
gir et negativt budsjettavvik på -4,6 mill kroner.  Helseforetakets prognose er et 
regnskapsresultat på +15 mill kroner, noe som er lik styringskravet for 2014. 
 
Sykehusapotek Nord HF har i januar 2014 et regnskapsresultat i balanse. Helseforetaket 
har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav.   
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Helse Nord IKT har i januar 2014 et regnskapsresultat på -0,8 mill kroner som gir et 
positivt budsjettavvik på +0,3 mill kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på 
balanse. Prognosen er lik styringskrav.     
 
Helse Nord RHF har i januar 2014 et regnskapsresultat i på 13,1 mill kroner som gir et 
negativt budsjettavvik på -17,6 mill kroner.   
 
Det foreligger aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene vil bli vel 400 
mill kroner høyere enn i 2013. Dette er 303 mill kroner mer enn det helseforetakene ble 
pålagt å budsjettere i 2014. Det er usikkerhet om de endelige kostnader på grunn av at 
det forventes endringer i uførepensjonsordningen.  
 
Resultatavviket i Helse Nord RHF skyldes at differansen på ca 25 mill kroner/måned er 
utgiftsført sentralt. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 7,4 
mill kroner bedre enn budsjett. Signalet fra departementet er at vesentlige økninger i 
pensjonskostnader vil bli kompensert. 
 
For alle helseforetak gjelder at det er knyttet usikkerhet til avsetninger i januar 2014. 
Prognosen for 2014 i Helse Nord er likt styringskrav på 392 mill kroner.  
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Det er gjennomført investeringer på ca 140 mill kroner i januar 2014, tilsvarende 6 % av 
vedtatte investeringsrammer for året. 
 
Foreløpig regnskap viser ubrukte rammer på om lag 340 mill kroner ved inngangen av 
2014.  Likviditetsprognosen vil oppdateres til rapport pr. februar 2014. 
  
Innkjøp 
Indikatorer fra Clockwork (CWL) blir heretter en del av virksomhetsrapporteringen. 
Formålet er å følge opp foretaksgruppens målsetning i Strategiplan for innkjøp 2014-
2017.  
 
KPI1: Måler den til en hver tid gjeldende avtaledekning på kjøp registrert i CWL: 

Målsetting for indikatoren er 100 % avtaledekning. Formål med indikatoren er å vise 
verdi på genererte innkjøpsordrer med avtaler vs genererte innkjøpsordrer uten avtale. 
 
Fordi KPI 1 måler kjøp gjort i CWL på ordrelinjer som er på avtale vs det som ikke er på 
avtale, vil indikatoren vise avtalelojaliteten. En forutsetning for dette er at det ikke 
gjøres bestillinger direkte i regnskapssystemet. Pr. utgang av 2013 er <40 % av volumet 
gjennom innkjøpssystemet knyttet til avtaler.  
 
  

Omsetning av varer med avtaledekning via 
CWL 

 
X 100 = 

Andel omsetning av varer med 
avtaledekning gjennom CWL i forhold til 
omsetning utenom avtale Totalt omsetning av varer via CWL 
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KPI2: Måler omsetning i CWL i forhold til antatt potensial for varer som bør gå igjennom 
innkjøpssystemet. Antatt potensiale er  ca 2,7 mrd kroner/år, delmål for 2014 er inntil 1 
mrd kroner: 

 Omsetning av varer via CWL X 100 = Andel omsetning av varer via CWL i 
forhold til total omsetning av varer Total omsetning av varer via CWL  

+ registrert i Agresso 
 
Indikatoren viser prosentvis andel av innkjøp for som fremkommer i regnskapet hvor 
bilagstype viser kilde fra Clockwork. Målsetting på 100 % ekskl. arter for medikamenter.  
Pr. utgangen av 2013 viser måloppnåelsen ca 55 %. 
 
Indikatorene vil samlet gi et bilde av den totale innkjøpsvirksomheten. Når 
innkjøpssystemet fullt ut er tatt i bruk, vil disse bli erstattet av én måleindikator for 
avtaledekning. Hypotesen er at bedre styring av innkjøpsarbeidet kan gi 
kostnadsreduksjoner på 50 mill kroner pr. år. 
 
Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Antall månedsverk for januar 2014 er 12 714, som sammenlignet med samme måned i 
fjor er en økning på ca. 300. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Helgelandssykehuset HF som har hatt en mindre nedgang i antall månedsverk. UNN 
representerer 150-200 månedsverk av den totale økningen, NLSH ca. 50, og resten 
fordeler seg på de øvrige foretak. 
 
Det er heftet usikkerhet til regnskapstallene for januar 2014. Lønnskostnadene 
rapporteres nærmere i neste virksomhetsrapport. 
 
Andel deltid, fast ansatte 
Antall fast ansatte har økt med ca. 350 i perioden januar til november 2013 og er 11 165 
pr. november 2013. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 150 i samme periode. 
Andel deltid for fast ansatte viser henholdsvis 24,8 % i januar 2014 og 25,4 % i 
november 2013. 
 
Sykefravær  
Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF rapporterer om noe usikkerhet 
knyttet til sykefraværstallene for desember 2013. Dette skyldes etterslep på 
registrering. 
 
Helgelandssykehuset HF viser til fortsatt positiv trend. 
 
Utviklingen i sykefraværet for 2013 kommenteres nærmere i årlig melding.  
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DEL II 
 
Kvalitet 
Ventetider 

 

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid januar 2014 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter 
tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter.  Kilde: Norsk pasientregister. 
 

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 74 53 117 65
VOP 50 46 47 35
BUP 63 39 74 23
RUS 61 54 46 51
Ubestemt . . 629 722
Total 73 52 114 64
Somatikk 80 59 117 73
VOP 58 44 78 50
BUP 53 52 51 43
RUS 46 41 42 29
Ubestemt 42 26 388 78
Total 78 57 116 72
Somatikk 82 61 102 64
VOP 69 54 82 60
BUP 52 58 37 38
RUS 93 66 47 22
Ubestemt 79 49 29 14
Total 81 61 100 63
Somatikk 69 54 90 52
VOP 52 41 62 44
BUP 39 34 27 22
RUS 63 47 118 74
Ubestemt 36 42 40 35
Total 68 52 89 51
VOP 59 62 40 37
RUS 72 49 129 150
Total 64 62 78 49
Somatikk 78 57 109 66
VOP 58 47 71 50
BUP 51 44 48 38
RUS 57 45 71 46
Ubestemt 49 29 274 50
Total 77 56 108 65

Ventetid ordinært Ventetid fortsatt ventende

Helseforetak Sektor

Privat Nord HF

Total

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF
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Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2012 til 
januar 2014. Kilde: Norsk pasientregister 

 

  
Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – januar 2014 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
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Figur 4 Antall nyhensviste i perioden januar 2013 - januar 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
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Fristbrudd 

 
Figur 5 Antall og andel fristbrudd i januar 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister. 
 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 40 6 %
VOP 4 6 %
BUP 2 6 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0
Total 46 6 %
Somatikk 191 9 %
VOP 2 2 %
BUP 1 1 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 194 8 %
Somatikk 199 12 %
VOP 11 16 %
BUP 3 5 %
RUS 1 100 %
Ubestemt 0
Total 214 12 %
Somatikk 96 10 %
VOP 0 0 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 96 9 %
Somatikk 0
VOP 1 4 %
BUP 0
RUS 0 0 %
Ubestemt 0
Total 1 3 %
Somatikk 526 10 %
VOP 18 6 %
BUP 6 3 %
RUS 1 2 %
Ubestemt 0 0 %
Total 551 9 %

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Finnmarkssykehuset HF
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Figur 6 Utvikling i andel fristbrudd i perioden oktober 2012 – januar 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 

 

Figur 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp2

 

. Januar 2014. 

 
Figur 8 Brudd på vurderingsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser. 
Januar 2014. 

                                                           
2 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor:   
- pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet  
- pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er 
overskredet 
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Somatikk

VOP

BUP
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756           46             6 % 1 534       23             1 %
2 388        194           8 % 4 605       175           4 %
1 777        214           12 % 3 815       198           5 %
1 101        96             9 % 1 906       31             2 %

32             1                3 % 48             6               13 %
Helse Nord 4 953      455        9 % 11 908    433        4 %

Antall 
avviklede 
med frist

Helseforetak

Finnmarkssykehuset HF

Andel 
fr istbrudd 
ventende

Antall 
fristbrudd 
avviklede

Andel 
fr istbrudd 
avviklede

Antall 
ventende 
med frist

Antall 
fristbrudd 
ventende

Universitetssykehuset Nord-

Privat Nord HF
Helgelandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF

12 62 19 %

26 157 17 %
10 115 9 %
8 68 12 %

Total 56 402 14 %

Antall
vurdert

Andel
bruddHelseforetak Antall

brudd

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
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Figur 9 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til januar 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
  
 
Aktivitet 
Somatikk + Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige 
Ingen data for januar 2014. 
 
 
Økonomi 
 Resultat 

 Figur 10 Figur 10 Regnskap, budsjett og avvik i januar 2014 og budsjett 2014. Kilde: ØBAK pr. januar 2014 

0 %
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25 %

2011

2013

2012

2014

Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

januar januar januar hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 1,4 0,8 0,6 0,2 10,0
Nordlandssykehuset HF -0,1 0,0 -0,1 1,7 0,0
UNN HF -12,0 0,0 -12,0 2,6 0,0
Finnmarkssykehuset HF -3,4 1,2 -4,6 1,8 15,0
Sykehusapotek Nord HF 0,0 0,1 -0,2 -0,2 0,0
Helse Nord IKT -0,8 -1,1 0,3 -0,9 0,0
Helse Nord RHF 13,1 30,7 -17,6 40,4 367,0
SUM Helse Nord -1,7 31,9 -33,6 45,6 392,0

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 28



13 
 

 
Figur 1111 Budsjettavvik i % av inntekt i januar 2014. Kilde: ØBAK pr januar 2014 

Budsjettavvik i 
% av inntekt

januar

Helgelandssykehuset HF 0,4 %
Nordlandssykehuset HF 0,0 %
UNN HF -2,3 %
Finnmarkssykehuset HF -2,9 %
Sykehusapotek Nord HF -0,6 %
Helse Nord IKT 1,1 %
Helse Nord RHF -13,6 %
SUM Helse Nord -1,4 %
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Figur 12 Resultat januar 2014 og resultat sammenlignet med januar 2014. Kilde: ØBAK pr. januar 2014 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2013

Endring i 
%

Basisramme 901 620 901 844 -224 0 % -34 531 -4 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 182 215 186 606 -4 391 -2 % 48 539 36 %
ISF kommunal medfinansiering 41 485 44 762 -3 277 -7 % -735 -2 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 223 700 231 368 -7 668 -3 % 47 804 27 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 16 740 14 443 2 296 16 % 5 241 46 %
Gjestepasienter 2 899 3 921 -1 022 -26 % -1 488 -34 %
Polikliniske inntekter 31 611 27 848 3 763 14 % 1 329 4 %
Utskrivningsklare pasienter 3 681 1 545 2 136 138 % 2 523 218 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 008 4 356 -348 -8 % -2 271 -36 %
Andre øremerkede tilskudd 21 244 16 347 4 897 30 % 61 0 %
Andre driftsinntekter 53 874 60 114 -6 240 -10 % -2 909 -5 %
Sum driftsinntek ter 1 259 377 1 261 787 -2 410 0 % 63 563 5,1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 74 047 72 055 1 993 3 % 4 210 6 %
Kjøp av private helsetjenester 51 601 58 095 -6 494 -11 % -6 651 -11 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 125 686 123 289 2 397 2 % 9 421 8 %
Innleid arbeidskraft 7 911 4 755 3 156 66 % 2 728 53 %
Fast lønn 574 599 565 841 8 757 2 % 32 883 6 %
Overtid og ekstrahjelp 36 668 18 624 18 044 97 % 1 385 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 149 478 124 612 24 866 20 % 27 971 23 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -37 748 -29 589 -8 160 28 % -1 035 3 %
Annen lønn 46 424 49 921 -3 497 -7 % -338 -1 %
Avskrivninger 50 072 49 539 533 1 % 826 2 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 %
Andre driftskostnader 189 143 197 081 -7 938 -4 % -6 797 -3 %
Sum driftskostnader 1 267 879 1 234 223 33 657 3 % 64 602 5,4 %
Driftsresultat -8 502 27 564 -36 066 -131 % -1 039 -3 %
Finansinntekter 8 806 6 075 2 731 45 % 2 295 35 %
Finanskostnader 1 982 1 776 206 12 % 763 63 %
Finansresultat 6 824 4 299 2 525 59 % 1 532 29 %
Ordinært resultat -1 678 31 863 -33 541 -105 % 493 1 %

Januar Akkumulert per Januar
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Investeringer 

 
Figur 13 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 1-2014.  
 
Innkjøp 
 

 
Figur 14 – Avtaledekning i % av omsetning i Clockwork pr. 2013 
 
 

 
Figur 15- Måloppnåelse 1 mrd/år gjennom innkjøpssystemet 
 
 
 
 

  

jan 
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2013* 2014 2014  hittil 2014
Helse Nord RHF 71,5 178,7 250,2 5,1 2 %
Helse Finnmark 84,6 239,8 324,3 4,7 1 %
UNN 49,4 555,1 604,5 72,4 12 %
NLSH 14,2 811,8 826,0 49,0 6 %
Helgeland 44,7 55,7 100,4 5,9 6 %
Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 %
HN IKT 70,7 99,5 170,2 3,3 2 %
SUM Helse Nord 340,8 1943,4 2 284,2 140,4 6 %
* foreløpig regnskap 
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Personal  
 

 
 Figur 126 Sykefravær desember 2013 

 

 

Figur 17 endring i sykefravær desember 2013-2012. 

 

Endring des 2013-2012 Herav 
egenmeldt

Kort Mellom Lang Total

FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) -1,2 -1,3 -0,1 -1,8 -3,2
HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) -0,9 -0,9 -0,3 -0,1 -1,3
HELSE NORD IKT(HNIKT) -1,7 -1,9 0,7 1,3 0,0
HELSE NORD RHF(01) 0,2 0,0 0,5 -1,7 -1,2
NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) -1,3 -1,7 0,4 -0,6 -2,0
SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 0,0 -1,0 -2,5 0,5 -3,1
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) -0,2 0,9 -1,1 0,1 -0,1
Helse Nord -0,7 -1,1 0,4 -0,4 -1,2
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