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Forord 
 
Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene ”Sammenligning av kostnader i 
lokalsykehusene i Helse Nord”. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som 
tidligere. Årets sammenligning er laget i to versjoner, der dette er rapport 2 – en oppsummering 
av hovedrapporten. Ved å lese denne rapporten vil man få samlet oversikt over kostnader og 
produktivitet per 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra 2007. Dersom man ønsker å 
gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på 
rapport 1. Vedleggene knyttet til rapportene finnes også i rapport 1. 
 
Omleggingen gjøres som følge av et behov om at rapporten skal være tilpasset flere målgrupper. 
En målgruppe som ønsker å få en innsikt i utvikling av kostnadsnivå og produktivitet i 
lokalsykehusene i Helse Nord, og en gruppe som ønsker å bruke rapporten aktivt til analyse- og 
forbedringsarbeid. 
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1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT 
 
Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom 
sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne 
kunnskapen vil kunne være grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til 
pasientbehandling. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i 
SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom 
helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak. 
 
Siden SAMDATA viser kostnadsforskjellene på foretaksnivå har de begrenset verdi som redskap for 
aktivt forbedringsarbeid. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå 
som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og 
på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt 
kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise 
utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. 
 
Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig 
for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av 
slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i 
materialet for å øke sammenlignbarheten.  
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på 
som indikasjoner på områder som kan være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi 
identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. 
Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå 
på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest 
kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet 
kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. 
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1.1 Sammendrag 
 
I denne rapporten oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført 
ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for 2014. NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i 
sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert 
og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene.  
 
Analysen viser at kostnadene per DRG poeng økes med 3,7 prosent fra 2013 til 2014 og 
gjennomsnittlig kostnad per DRG poeng var i 2014 kr 40 824,-. Antall DRG poeng produsert per 
årsverk (produktivitet) økes med 0,5 prosent slik at netto nominell økning i kostnad per DRG 
poeng i samme periode blir 4,2 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har økt med 0,8 prosent. 
Isolert sett skulle denne økningen ført til en produktivitetsøkning på 0,8 prosent. Men siden 
bemanningen også har økt, øker produktiviteten mindre enn aktiviteten. 
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2 METODE 

2.1 Datagrunnlag og avgrensning 
 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem 
og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tidsrommet oktober 2012 – oktober 2013 har Helse Nord innført et nytt lønns- og personalsystem 
fra Bluegarden. Dette innebærer et skifte i kilde for lønns- og fraværsdata for benchmarkprosjektet. 
I forbindelse med omleggingen har både definisjonene av månedsverk og fraværsberegninger blitt 
gjennomgått og harmonisert med nasjonale definisjoner. Det har også vært gjort en 
kvalitetsgjennomgang av kodeverk i forbindelsen med overgang til nytt system. Selv om mye av 
innholdet i definisjonene ligger tett opp mot definisjoner har det en viss påvirkning på utfallet av 
indikatorene.  
 
En annen endring er at det nye lønns- og personalsystemet også håndterer reiseregninger. Dette 
innebærer at systemet håndterer langt større mengde transaksjoner enn tidligere. Det er gjort et 
arbeid for i størst mulig grad kunne gjenskape samme definisjoner på kodeverket som den gamle 
kilden og dette skal i følge avstemminger stemme ganske godt overens. 
 
Lønns- og månedsverkdata er hentet fra månedsverksmarten 
PAGA_BRUTTO_MAANEDSVERK_MART. Det er gjort et arbeid der vi har plukket ut tillegg- og 
trekkskoder (TT-koder) som angår lønn og som gjør resultatet sammenlignbart med uttrekk fra det 
gamle systemet. Ikke alle felt kan rekonstrueres, men alle som brukes i benchmarkprosjektet er 
rekonstruert og skal stemme sånn høvelig. I tillegg til filtrering på TT-koder er også alle balanseposter 
utelatt. Testing viser at dette gir sammenlignbare data fra gammelt til nytt lønnssystem. 
 

 
 
Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Journaldata til benchmarkrapport.egp som ligger i 
katalogen RHF_Analysts. 
 
Fravær er basert på tabellen PAGA_FRAVÆR_AVTALTE ARBEIDSDAGER i SAS der fraværsdagene er 
beregnet ut fra nasjonal definisjon for fraværsberegning. Fraværsdagene er koplet med hvert enkelt 
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arbeidsforhold som videre brukes for å fordele fraværsdagene på kostnadsstedene der hvert enkelt 
arbeidsforhold er registrert. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Fravær til benchmark.egp 
som ligger i mappen RHF_Analysts i produksjonsmiljøet. Bildet under er fra objektene i dette 
prosjektet. 
 
Etter dette er fraværsdagene manuelt gruppert på de samme kategoriene som fra det gamle 
uttrekket i Excel. Definisjoner for fraværsberegning finnes i Helse Nord LIS-prosjektet. 

I tabell 1 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF’ene i Helse Nord (ekskl. 
apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av 
kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor: 

• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 

 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan 
disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan 
dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse 
kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. 
Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. 
 
Tabell 1 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i 
sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet 
mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet 
som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for helseforetakene i Helse Nord 
samlet på 11 mrd i 2014, er det 2,067 mrd kr som er gjenstand for sammenligning i denne rapporten. 
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Tabell 1  Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i sammenligningen i 2014

 

Som det går frem av tabell 6 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de 
sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt 
utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt 
virksomhet som har ekstern finansiering.  
 
For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i 
organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre 
størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. 
Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1.  
 
I tabell 2 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 2 067 mill kr som analyseres, er fordelt på 
helseforetak og fagområde. 
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Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, 
kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette 
området.  
 
Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen 
av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette 
kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har 
poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som 
kirurgi. 
 
Tabell 2  Kostnadsgrunnlag 2013 fordelt per fagområde og HF 

 

Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG-poeng som presenteres: 
• Administrasjon 
• Ambulanse 
• Psykiatri 
• Rus 
• Pasienttransport 
• Gjestepasienter 
• TNF-hemmere 
• Behandlingshjelpemidler 
• Andre felleskostnader 

 
Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene.  
 
Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader 
knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i 
fagområder, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; 
for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer.  
 
Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt 
finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per 
DRG-poeng eller DRG-poeng per årsverk. 
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Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder 
Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne virksomheten 
er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som 
drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. 
 
Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 
4 i rapport 1, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak.  I 
tabellene 3 og 4 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2014 som inngår i 
analysen. 
 
Tabell 3  Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på sykehusenhet

 

Tabell 4  Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på fagområder

 

 

2.2 Forhold som kan forklare kostnadsforskjeller 
 
Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i 
den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte 
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beslutninger i forhold til fordeling av ressurser. Dette kan være forhold med kostnadsforskjeller som 
følge av inntektsmodellen i Helse Nord, høyere kostnader på grunn av overlegepermisjon i Finnmark, 
ulik organisering og gruppering på sykehusene, og usikkerhet rundt bruk av DRG-systemet som 
outputmål. 

3 RESULTATER 

3.1 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene 
 
Tabellene 5 og 6 viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet.  
 
Tabell 5   Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til 
  sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og 2014  

2014 

 
 
2013 

 
 
 
  

Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest
HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25
HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03
KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27
LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02
MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14
NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22
RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07
SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07
VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07
Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12
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Tabell 6  DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2013 og 2014, totalt 

2014 

 

2013 

 

Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: 
 
Kostnad per DRG-poeng 

• Harstad har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Harstad, som har lavest nivå, har et nivå 4 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2014 utgjør 170,5 mill kr, en nedgang på 

7,1 mil kr fra 2013.  
• Økning i kostnad per DRG poeng i forhold til 2013 samlet på 3,7 prosent (jfr. tabell 10) 

og økning i arbeidsproduktiviteten med 0,5 prosent sammenlignet med 2013 (jfr. tabell 
22). Aktiviteten er økt med 0,8 prosent i 2014 sammenlignet med 2013 (jfr tabell 10).  

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og 
forskjellen mellom laveste og høyeste er den samme sammenlignet med 2013.  

• Narvik har sammenlignet med 2013 en nedgang i kostnad per DRG poeng, mens de 
øvrige sykehusene opplever en økning i samme periode.  

• Betydelig forverring for Lofoten som har hatt en økning i kostnad per DRG poeng med 
8,9 fra 2013.  

 
Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng per årsverk  

• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste 
arbeidsproduktivitet er redusert til totalt 190 årsverk i 2014. 

Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå   *) høyest
HAMMERFEST 507,2 -40,5 466,6 7 474 16,0 0,94 0,88
HARSTAD 563,9 -52,5 511,4 9 220 18,0 1,05 0,99
KIRKENES 352,4 -23,9 328,5 4 980 15,2 0,89 0,83
LOFOTEN 239,6 -19,9 219,8 4 013 18,3 1,07 1,00
MOSJØEN 199,5 -17,4 182,2 2 943 16,2 0,95 0,88
NARVIK 339,4 -33,3 306,2 4 938 16,1 0,94 0,88
RANA 401,1 -39,2 361,9 6 591 18,2 1,07 1,00
SANDNESSJØEN 324,0 -25,9 298,1 5 369 18,0 1,05 0,99
VESTERÅLEN 308,4 -19,7 288,7 5 118 17,7 1,04 0,97
Totalt 3 235,7 -272,3 2 963,4 50 646           17,1 1,00 0,94

Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå   *) høyest
HAMMERFEST 526,1 -51,3 474,8 7 538 15,9 0,93 0,82
HARSTAD 566,2 -61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93
KIRKENES 349,9 -24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76
LOFOTEN 244,0 -23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00
MOSJØEN 201,6 -18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84
NARVIK 333,0 -31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78
RANA 403,8 -43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93
SANDNESSJØEN 320,0 -22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94
VESTERÅLEN 317,5 -27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92
Totalt 3 262,2 -305,5 2 956,7 50 241           17,0 1,00 0,88
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• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 
sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert 
sammenlignet mot 2013. 

• Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes har lavest. Narvik har størst 
økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med 2013. Forbedringen skyldes for 
Narvik større økningen i aktiviteten enn antall årsverk.  

• Lofoten opplever samtidig størst reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2014 
sammenlignet med samme periode i 2013 med 5,7 prosent. Redusert produktivitet i 
Lofoten kan henføres til lavere DRG aktivitet samtidig som antall årsverk er omtrent 
uendret. 
 

3.2 Utvikling perioden 2007 til 2014 
Figurene 1 og 2 viser utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2014. 
Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet 
variasjon fra 2007 til 2014. I forhold til arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i 
forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010 en økning i 2011, en reduksjon i 2012, en 
økning i 2013 og en reduksjon i 2014. 
 

Figur 1   Indeks for kostnad per DRG-poeng 2007 til 2014 for lokalsykehusene

 

Figur 2   Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2014 for lokalsykehusene

 

 

13 
 



3.3 Forskjeller i kostnader per DRG-poeng 2014 for lokalsykehusene  
I tabellene 7 og 8 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor 
hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har 
kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med ”-” i tabell 7. I tabell 8 betyr ”-” at 
enheten har lavest nivå.  
 
I tabell 8, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Harstad (som samlet har det 
laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 85,2 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår 
av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste 
kostnader.  
 
Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi 
deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige 
deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen 
innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i 
kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet.  
 
Tabellens del 3 viser endring fra 2013 til 2014.  

 
Tabell 7   Kostnadsforskjeller 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot 
  gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 

2014 

 
 
2013 

 
Nivå 2014 mot 2013 

 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 3,3                        9,2                    2,2                   -                      0,4                     -                     5,1                      0,9                          8,8                      29,8                   
HARSTAD -                        19,6                  -                   4,0                      -                    -                     -                     -                          2,7                      26,3                   
KIRKENES 6,4                        -                    3,9                   8,3                      2,3                     -                     2,1                      4,5                          4,5                      31,8                   
LOFOTEN -                        -                    0,1                   -                      -                    1,4                     -                     0,9                          -                     2,4                      
MOSJØEN -                        -                    1,1                   -                      1,9                     0,2                     -                     4,0                          -                     7,3                      
NARVIK 7,3                        -                    2,7                   -                      7,2                     1,9                     1,0                      1,4                          -                     21,4                   
RANA -                        -                    -                   -                      1,4                     2,6                     1,2                      7,5                          -                     12,7                   
SANDNESSJØEN -                        -                    3,6                   7,4                      -                    1,3                     -                     -                          -                     12,3                   
VESTERÅLEN -                        -                    -                   2,7                      0,0                     0,5                     -                     -                          -                     3,2                      
Totalt 17,0                      28,7                  13,5                 22,3                    13,2                  8,0                     9,4                      19,2                        16,0                   147,2                 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 8,9                                  -9,2                        -2,0                     -                 5,1                  0,2                          -0,9                     -0,1                -1,4                        0,7                  
HARSTAD -                                 12,1                       0,2                       2,1                  -                 -                         -                      -                 0,1                         14,4               
KIRKENES -0,6                                -                         2,2                       0,9                  -1,5                -                         0,5                      -1,0                0,7                         1,2                  
LOFOTEN -                                 -                         1,8                       -                 -                 -0,5                        -                      -0,5                0,5                         1,3                  
MOSJØEN -                                 -                         -0,4                     -                 -0,1                -0,2                        -                      1,4                  -                         0,6                  
NARVIK -0,8                                -                         -2,7                     -                 -3,2                -1,4                        0,5                      -1,4                -                         -9,0                
RANA -                                 -                         -                      -                 -0,2                0,3                          0,3                      1,3                  -                         1,7                  
SANDNESSJØEN -                                 6,7                          0,8                       0,3                  -                 0,1                          -                      -                 -                         8,0                  
VESTERÅLEN 3,4                                  -                         -                      -2,7                1,8                  0,0                          -                      0,5                  -                         3,0                  
Totalt 10,9                               9,7                          0,0                       0,6                  1,8                  -1,4                        0,3                      0,1                  -0,1                        22,0               
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Tabell 8 Kostnadsforskjeller 2014 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot  
  enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 

2014 

 
 
2013 

 
 
 
Nivå 2014 mot 2013 

 

3.4 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk 
for lokalsykehusene 

 
I tabellene 9 og 10 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå 
innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk. 
Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med ”-” i tabell 
9. I tabell 10 betyr ”-” at enheten har høyest nivå.  
 
I tabell 10, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene 
med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 54,5 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de 
fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet.  
 
Tabellenes del 3 viser endring fra 2013 til 2014.  

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 14,8                      17,3                  12,6                 -                      8,2                     -0,0                    8,1                      14,1                        14,0                   89,1                   
HARSTAD 11,0                      29,2                  7,4                   -                      8,9                     1,1                     -0,4                    -                          9,1                      66,3                   
KIRKENES 13,2                      -0,0                   8,9                   -                      7,3                     2,1                     4,0                      12,8                        7,8                      56,2                   
LOFOTEN 2,6                        0,3                    3,9                   -                      -2,5                   3,7                     0,0                      8,3                          2,6                      19,0                   
MOSJØEN 4,4                        1,7                    2,4                   -                      5,0                     1,8                     0,7                      9,2                          -0,0                    25,2                   
NARVIK 13,9                      6,2                    6,5                   -                      11,9                  4,3                     2,8                      9,4                          0,1                      55,1                   
RANA 7,6                        0,1                    -                   -                      8,2                     6,0                     3,8                      18,8                        1,2                      45,7                   
SANDNESSJØEN -                        6,1                    9,4                   -                      -                    4,2                     0,3                      9,0                          -                     28,9                   
VESTERÅLEN 7,0                        4,6                    1,9                   -                      5,4                     3,2                     0,7                      6,1                          0,2                      29,2                   
Totalt 74,6                      65,6                  52,9                 -                      52,6                  26,4                   20,0                   87,7                        35,0                   414,8                 
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Tabell 9 Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse  
  Nord målt mot  gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike  
  fagområdene, årsverk 

2014 

 
 
2013 

 
 
Nivå 2014 mot 2013  

 
 
  

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST -                 10,1               -                 -                 10,7               -                 -                 1,1                  21,9               
HARSTAD -                 24,8               -                 9,4                  4,5                  -                 -                 -                 38,7               
KIRKENES 6,9                  -                 5,6                  16,0               -                 2,5                  1,7                  16,4               49,1               
LOFOTEN -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
MOSJØEN -                 -                 3,9                  0,1                  7,5                  0,9                  1,3                  0,3                  14,2               
NARVIK 21,2               -                 3,0                  -                 15,5               4,4                  3,6                  12,2               59,9               
RANA 1,3                  -                 -                 -                 -                 1,9                  1,0                  4,6                  8,8                  
SANDNESSJØEN -                 4,3                  8,9                  4,5                  -                 -                 -                 -                 17,7               
VESTERÅLEN -                 -                 -                 7,1                  -                 -                 1,0                  2,5                  10,6               
Totalt 29,4               39,1               21,5               37,1               38,2               9,7                  8,6                  37,1               220,8             

Mottak/
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFES 8,7                  -10,1              -                 -                 -1,0                -                 -                 -0,2                -2,6                
HARSTAD -                 10,1               0,8                  3,5                  -1,3                -                 -                 -                 13,1               
KIRKENES -5,1                -                 -1,3                1,0                  -                 -0,6                1,2                  3,3                  -1,6                
LOFOTEN -                 -                 -                 2,6                  -                 0,2                  -                 -                 2,9                  
MOSJØEN -                 -                 -0,5                -0,1                0,9                  -0,6                -0,3                1,8                  1,2                  
NARVIK 3,6                  -                 -3,0                -                 -4,3                -0,7                -0,4                -2,8                -7,6                
RANA -1,3                -                 -                 -                 -                 0,8                  1,0                  -4,1                -3,6                
SANDNESSJØ -                 12,7               0,6                  1,1                  -                 0,6                  -                 -                 15,1               
VESTERÅLEN 2,0                  -                 -                 -7,1                -                 0,1                  -1,0                3,8                  -2,3                
Totalt 7,8                  12,8               -3,4                1,0                  -5,7                -0,2                0,6                  1,8                  14,7               
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Tabell 10 Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt 
  mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, 
  årsverk 

2014 

 
 
2013 

 
 

Nivå 2014 mot 2013 

 
  

3.5 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde 
I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet kostnadsnivå samt utvikling 
i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2014 for de enkelte fagområder.  
 

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 4,8                  28,5               10,8               2,0                  33,8               0,5                  2,0                  20,1               102,5             
HARSTAD 7,7                  46,6               6,7                  29,2               32,3               -                 -                 -                 122,6             
KIRKENES 13,7               9,5                  11,3               26,5               9,9                  4,8                  4,2                  28,5               108,3             
LOFOTEN -                 6,3                  2,5                  9,0                  -                 2,1                  1,9                  9,6                  31,4               
MOSJØEN 2,3                  5,0                  5,4                  6,7                  16,7               2,4                  2,9                  7,8                  49,1               
NARVIK 27,7               -                 7,5                  1,7                  29,4               6,6                  6,0                  23,7               102,6             
RANA 9,5                  19,9               1,4                  -                 17,5               5,1                  4,3                  20,9               78,6               
SANDNESSJØEN 2,1                  19,6               15,7               16,3               7,3                  2,5                  1,0                  0,5                  65,1               
VESTERÅLEN 6,0                  13,2               -                 18,3               7,0                  0,6                  3,7                  15,4               64,2               
Totalt 73,8               148,5             61,3               109,7             154,0             24,7               26,0               126,5             724,5             
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Figur 3  Relativt kostnadsnivå 2007-2014 fagområdet medisin

 

Figur 4  Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014 fagområdet medisin

 

Figur 5  Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, kirurgi

 

Figur 6  Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, kirurgi
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Figur 7  Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, føde/gyn

 

Figur 8  Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, føde/gyn

 

Figur 9  Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, mottak/intensiv/anestesi/operasjon

 

Figur 10 Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014 mottak/intensiv/anestesi/operasjon
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Figur 11 Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, laboratorie

 

Figur 12 Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, laboratorie

 

Figur 13 Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014 radiologi

 

Figur 14 Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, radiologi
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Figur 15 Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, drift

 

Figur 16 Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, drift

 

 

3.6 Utvikling i lønn per årsverk 2007 – 2014 
Figur 17 viser utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med 2014. Figuren viser betydelig 
forskjell på nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet 
skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene 
mellom høyeste og laveste nivå i 2014 er noe lavere enn i 2013.  
 
Figur 17  Indeks lønn per årsverk 2007 – 2014 
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3.7 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 – 2014 
Figur 18 viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og 
fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er 
store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant 
annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Narvik, Harstad og Vesterålen har et 
kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene.  
 
Figur 18 Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG-poeng totalt 2008 – 2014 

 

4 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE 
ARBEID 

 
Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke 
områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet 
med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere 
arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om 
at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer 
mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må 
gjøres i det enkelte HF.  

4.1 Finnmarkssykehuset  
De to sykehusenhetene i Finnmarkssykehuset fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. De er lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2014 og 
blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i 
Hammerfest har fra 2013 til 2014 en økning i kostnad per DRG poeng på 4 prosent og en økning 
i produktiviteten på 0,4 prosent. Kirkenes har en økning i kostnad per DRG poeng på 4,2 prosent 
og en økning i produktiviteten på 3 prosent siste år.  
 
Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene 
med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på hvert fagområde på om lag 61,6 
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mill kr, en økning på om lag 1,9 mill kr fra 2013. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert 
fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 172,9 mill kr (en økning på 
27,6 mill kr).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 66,8 (nedgang på 4,2) målt mot gjennomsnittet og 242 (en 
økning på 31,2) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin forskjell 
med 22,9 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes øker med 8,3.  
 
Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest er redusert med 0,8 prosent i 2014. Samtidig har antall 
årsverk vært redusert med 8,2. Dette fører til at produktiviteten er økt med 0,4 prosent. 
Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes er økt med 3,9 prosent samtidig som antall årsverk er økt 
med 3. Dette fører til at produktivitet økes med 3 prosent fra 2013 til 2014. 
 
I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes en økning fra 2013 til 2014 
med henholdsvis 2,9 og 3,1 prosent økning. Samtidig har Hammerfest og Kirkenes ett lønnsnivå 
som er 1 prosent over gjennomsnittet.  
 
Videre arbeid med analyse og oppfølging i Finnmarkssykehuset bør ha som mål at en innenfor 
de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg 
gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Finnmarkssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
 

1. Medisin Hammerfest, jf Harstad og Rana 
2. Medisin Kirkenes, jf Lofoten 
3. Føde/gyn Kirkenes, jf Narvik 
4. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 

 

4.2 UNN 
Kostnad per DRG poeng for Narvik er akkurat på gjennomsnittet, mens Harstad har en kostnad 
pr DRG poeng 8 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har lavest kostnad pr DRG 
poeng i sammenligningen. 
 
I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå på hvert fagområde fremkommer Narvik med ett nivå 
på lag 12,4 mill kr høyere enn snittet i 2014, en nedgang på om lag 9 mill fra 2013. Harstad har 
ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 31 mill kroner, en økning på 2,5 mill fra 
2012. Om en bruker gjennomsnittlig kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer 
en samlet forskjell på omlag 40,7 mill kr (økning på 5,7 mill kr).  
 
Forskjellen i antall årsverk utgjør 51,8 (økning 13,1 årsverk) for Harstad og 52,3 (nedgang 7,6 
årsverk) for Narvik mot gjennomsnittet for hvert fagområde og sammenlignet mot høyeste 
arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 149 for Harstad (økning på 26,4) og Narvik 
105,4 årsverk (økning 2,8).   
 
Aktiviteten på sykehuset i Harstad har økt med 1,6 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk 
blitt økt med 6,8. Dette fører til at produktiviteten er uendret. Aktiviteten på sykehuset i Narvik 
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er økt med 8,3 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 4,6. Dette fører til at 
produktivitet øker fra 2013 til 2014. 
 
I forhold til indeks lønn per årsverk ligger Harstad på gjennomsnittlig nivå, mens Narvik har 2 
prosent lavere nivå. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har 
Harstad og Narvik holdt et relativt stabilt nivå siden 2008. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 
 

1. Kirurgi Harstad, jf Rana  
2. Medisin Narvik, jf Lofoten 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten  
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4.3 Nordlandssykehuset  
Lofoten har i 2014 ett kostnadsnivå ut i fra kostnad pr DRG poeng 4 prosent under 
gjennomsnittet og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. 
Vesterålen har ett kostnadsnivå 5 prosent under gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 
prosent over gjennomsnittet. Lofoten og Vesterålen har ett lavere kostnadsnivå enn 
gjennomsnittet på om lag 15 mill kroner. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert 
fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 9,9 mill kr (økning på 4,3 mill kr).  
 
Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet innen hvert fagområde på 
131,6 årsverk, en økning på 36 årsverk fra 2013. Lofoten øker sin forskjell med 23 årsverk målt 
mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen øker med 13.  
 
Aktiviteten på sykehuset i Lofoten er redusert med 5,9 prosent i 2014. Samtidig har antall 
årsverk blitt redusert med 0,4. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 5,7 prosent. 
Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen er redusert med 0,3 prosent samtidig som antall årsverk er 
redusert med 1. Dette fører til at produktiviteten er uendret fra 2013 til 2014. 
 
I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en betydelig økning fra 2013 til 
2014 med begge med 14,8 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå akkurat på 
gjennomsnittet og Vesterålen 2 prosent over gjennomsnittet.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
 

1. Medisin Vesterålen, jf Sandnessjøen 
2. Føde/gyn Lofoten, jf Narvik 
3. Høy kostnad per årsverk for overtid/ekstrahjelp per årsverk pleiere Lofoten  

 
 

4.4 Helgelandssykehuset 
I 2014 har både Sandnessjøen og Rana hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for 
lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 2 prosent over gjennomsnittet, mens 
Sandnessjøen har 2 prosent under gjennomsnittet og Rana 5 prosent under gjennomsnittet.  
 
Sammenlignet mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 
sykehusenhetene om lag 134 mill kr, en økning på 35 mill kr i forhold til 2013. Målt i årsverk 
utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 242 årsverk, en økning 
på 49 årsverk i forhold til 2013. Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 20,5 årsverk, Rana 
17,3 årsverk og Mosjøen med 11,2 årsverk. 
 
Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen er redusert med 0,9 prosent i 2014. Samtidig har antall 
årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 1,1 prosent. Aktiviteten på 
sykehuset i Mosjøen er redusert med 1,5 prosent samtidig som antall årsverk er omtrent stabil. 
Dette fører til at produktivitet reduseres med 1,2 prosent fra 2013 til 2014. Lokalsykehuset i 
Rana har en økning i aktiviteten på 1,8 prosent. Antall årsverk har hatt en liten økning, som gir 
en økning i produktiviteten på 1,3 prosent. 
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I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2013 til 
2014 med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,7 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 3 
prosent høyere enn gjennomsnittet, Sandnessjøen 1 prosent under og Rana 3 prosent under 
gjennomsnitt.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
 

1. Kirurgi Sandnessjøen, jf Vesterålen 
2. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen 
3. Drift Mosjøen, jf Narvik 
4. Drift Rana, jf Harstad 
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