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Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter november 2015. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 3 % i november 2015. Dette er den laveste 
registrerte andel fristbrudd noen gang i Helse Nord. Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd for november 2015 på 1 %, 
mens Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF har en andel på 5 %.  
 
Andel fristbrudd i november 2015 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for 
voksne er 4 %, psykisk helsevern for barn og unge 6 %. Innen rus er andel fristbrudd 
8%. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 168 av 201 fristbrudd for 
november 2015. Nordlandssykehuset HF har 101 av disse fristbruddene, hvorav 97 er 
innen somatikk. 
 
Vi ser en ytterligere nedgang i antall fristbrudd fra forrige måned fra 324 til 201 
fristbrudd. Helse Nord RHF informerer Helse- og omsorgsdepartementet i en detaljert 
redegjørelse for hvordan foretaksgruppen arbeider med å få ned fristbrudd og ventetid. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i november 2015 på 76 dager i Helse 
Nord og 75 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i november 2015 på 100 dager 
og hittil i år på 110 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 75 dager i november 2015 og 75 dager 
hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 44 dager i november 2015 og 
57 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 38 dager 
i november 2015 og 48 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i 
november 2015 på 41 dager og hittil i år på 47 dager.    
 
Gjennomsnittlig ventetid i november 2015 for hele landet er 67 dager. Helse Vest har 63 
dager, Helse Sør-Øst har 67 dager, Helse Midt-Norge 62 dager, og Helse Nord 76 dager. 
Private har et gjennomsnitt på 83 dager. 
 

 
 



Helgelandssykehuset HF har i november 2015 fått en gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter som er under kravet på 65 dager, med et snitt på 61 dager.   
 
Finnmarkssykehuset HF er på 72 dager, Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 79 
dager, og Nordlandssykehuset HF har et gjennomsnitt som er på 81 dager. 
 
Som en følge av den nye pasient- og brukerrettighetsloven som trådte i kraft 1. 
november 2015, rapporteres ikke ventetid for pasienter med og uten rettighet lengre. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Nordlandssykehuset HF har i november 2015 samarbeidet med Helse Nord IKT om å 
definere de rapporter som skal kunne tas ut av DIPS på Prokom-skjemaet Trygg pleie, 
samt hvordan informasjonen skal fremstilles i DIPS og Helse Nord LIS. 
 
SamStem-prosjektet har hatt ett prosjektgruppemøte i november 2015 med deltagere 
fra alle sykehusforetakenes implementeringsprosjekter.  
 
Helgelandssykehuset HF har gjennomført møte med sekretariatet i 
pasientsikkerhetsprogrammet vedrørende praktiske forhold ved gjennomføringen av 
pilotprosjektet Tidlig oppdagelse av forverret tilstand samt signering av avtale om 
pilotarbeidet.  
 
Finnmarkssykehuset HF har vært pilot i nord for innføring av informasjonsbrosjyren 
Bare Spør!. Det ble gjennomført en kampanje i uke 48 på de fleste lokasjoner i 
helseforetaket.  
 
Tiltakspakken for Forebygging av trykksår er pr. november 2015 helt implementert ved 
ti sengeposter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ni sengeposter har startet 
innføring av tiltakspakken og ytterligere to sengeposter har planlagt oppstart. 
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,9 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en svak nedgang på 0,4 %, 
sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. 
Helgelandssykehuset HF har høyest økning med 6,4 %. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Grunnet omlegging av strukturer i DIPS ved Nordlandssykehuset HF har ikke 
helseforetaket kunnet rapportere aktivitetstall for november 2015. I tabellene under er 
derfor gjennomsnittlige aktivitetstall for januar-oktober 2015 lagt til grunn som estimat 
for Nordlandssykehuset HF i november 2015. 
 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk 
aktivitet og dagopphold, med en økning på henholdsvis 9 % og 12 % hittil i år. For 
november 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 44 dager, andel fristbrudd er på 4 % og 
det er registrert 15 fristbrudd.  
 

 



Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er 4 % lavere 
på utskrivninger og 3 % lavere for liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner er på samme 
nivå som i 2014, og noe over plan for 2015. For november 2015 er gjennomsnittlig 
ventetid på 38 dager, andel fristbrudd er 6 %, og det er registrert 11 fristbrudd. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 6 % høyere enn 
på samme tid i fjor, mens liggedøgn er på samme nivå. Polikliniske konsultasjoner har 
økt med 9 % hittil i år, og er noe under planen. For november 2015 er gjennomsnittlig 
ventetid på 41 dager, andel fristbrudd er 8 %, og det er registrert 7 fristbrudd. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +447,5 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +82,0 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter 
styresak 67-2015 Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) 
justert opp til 400 mill. kroner. 
 

 
Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. november 2015. Kilde: Regnskap pr. november 2015 
 
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,65 mrd. kroner pr. november 
2015. Dette tilsvarer 67 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er litt bedre 
enn prognosen, når det korrigeres for etterslep på investeringer med vel 300 mill. 
kroner. 
 
Helse Nord RHF har i november 2015 et bokført regnskapsresultat på 32,7 mill. kroner 
som gir et negativt budsjettavvik på -2,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på + 435,1 mill. kroner, noe som er 75,1 mill. kroner over budsjett.   
 
Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for 
foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er om lag 80 mill. 
kroner høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er 
justert til 500-520 mill. kroner. 
 
Personal   
Det rapporteres ikke på personaldata for foretaksgruppen pr. november 2015 grunnet 
problemer med å få ut data fra kildesystemene. 
 
  

 



Vurdering 
Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med at vi ikke oppfyller kravene innen 
områdene fristbrudd og ventetider.  Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 
forholdsvis høy (76 dager). Det er grunn til å tro at det er et uttrykk for at det pågår et 
omfattende arbeid for å gi tilbud til pasienter som har ventet lenge. Adm. direktør vil i 
styremøte orientere nærmere om pågående tiltak.  
 
Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er noe 
over budsjett.  Dette er et godt utgangspunkt for omstillingsarbeidet som pågår. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2015 til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 11-2015  
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Kvalitet  
 
Ventetider  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i november 2015 på 76 dager i Helse 
Nord og 75 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i november 2015 på 100 dager 
og hittil i år på 110 dager. 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – november 2015 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.   
 
Gjennomsnittlig ventetid i november 2015 for hele landet er 67 dager. Helse Vest har 63 
dager, Helse Sør-Øst har 67 dager, Helse Midt-Norge 62 dager, og Helse Nord 76 dager. 
Private har et gjennomsnitt på 83 dager. 
 
Helgelandssykehuset HF har i november fått en gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter som er under kravet på 65 dager, med et snitt på 61 dager.   
 
Finnmarkssykehuset HF på 72 dager, dager, Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 79 
dager, og Nordlandssykehuset HF har et gjennomsnitt som er på 81 dager. 
 
Som en følge av den nye pasient og brukerrettighetsloven som trådte i kraft 1. november 
2015, rapporteres ikke ventetid for pasienter med og uten rettighet lengre. 
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i november 2015 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk 
pasientregister. 
  
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 75 dager i november og 75 dager hittil i 
år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 44 dager i november og 57 dager hittil 
i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 38 dager i november 
2015 og 48 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i november på 41 
dager og hittil i år på 47 dager.    
 
  

Gj. Snitt Median Gj. Snitt

Somatikk 76 44 82
VOP 39 28 82
BUP 45 35 26
RUS 35 29 34
Ubestemt 24 24 87
Total 72 43 80
Somatikk 75 46 76
VOP 43 33 50
BUP 35 28 36
RUS 31 21 26
Ubestemt 236 204 287
Total 79 47 83
Somatikk 84 54 123
VOP 37 27 51
BUP 39 37 26
RUS 30 25 39
Ubestemt 23 26 192
Total 81 52 121
Somatikk 62 37 119
VOP 46 28 48
BUP 25 22 28
RUS 76 37 155
Ubestemt 39 25 56
Total 61 36 115
VOP 85 49 104
RUS 107 83 93
Total 90 54 99
Somatikk 75 47 100
VOP 44 30 60
BUP 38 31 30
RUS 41 30 69
Ubestemt 216 200 240
Total 76 46 100

Ventetid ordinært 
avviklede

Ventetid fortsatt 
ventendeSektorHelseforetak

Privat Nord

Total

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF
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I kategorien ubestemt er snitt ventetid 216 dager i november og 129 dager hittil i år. 
Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos 
NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre 
henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse 
pasientene utgjør 2,7 % av pasientmassen hittil i år. 
 
Fristbrudd  

 
Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i november 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister. 
 
  

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 20 3 %

PHV 11 13 %
PHBU 9 21 %
TSB 3 19 %
Ubestemt 0 0 %
Total 43 5 %
Somatikk 37 1 %

PHV 1 1 %
PHBU 0 0 %
TSB 1 2 %
Ubestemt 0 0 %
Total 39 1 %
Somatikk 97 5 %

PHV 2 2 %
PHBU 2 5 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 101 5 %
Somatikk 14 1 %

PHV 0 0 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 14 1 %
Somatikk 0
PHV 1 5 %
PHBU 0
TSB 3 75 %
Ubestemt 0
Total 4 16 %
Somatikk 168 3 %
PHV 15 4 %
PHBU 11 6 %
TSB 7 8 %
Ubestemt 0 0 %
Total 201 3 %

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Total

Privat Nord HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Finnmarksykehuset HF
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Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 3 % i november 2015. Dette er den laveste 
registrerte andel fristbrudd noen gang i Helse Nord. UNN HF og HSYK HF har en andel 
fristbrudd for november måned på 1 % mens FIN HF og NLSH HF har en andel på 5 %.  
 
Andel fristbrudd i november innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne er   
4 %, psykisk helsevern for barn og unge 6 %. Innen rus er andel fristbrudd 8%.  
Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 168 av 201 fristbrudd for 
november. Nordlandssykehuset HF har 101 av disse fristbruddene, hvorav 97 er innen 
somatikk.  

  
Figur 2 Andel og antall fristbrudd Helse Nord for perioden 2011 – 2015. Kilde: Norsk pasientregister 
 
Vi ser en ytterligere nedgang i antall fristbrudd fra forrige måned fra 324 til 201 
fristbrudd. Helse Nord RHF informerer Helse- og omsorgsdepartementet i en detaljert 
redegjørelse for hvordan foretaksgruppen arbeider med å få ned fristbrudd og ventetid. 
 
 
 

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015

Pr
os

en
t

An
ta

ll 
fr

is
tb

ru
dd

Antall fristbrudd Andel fristbrudd

6 
 



 
Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til november 2015. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. November 2015. Kilde: 
Norsk pasientregister.  
 

 
Figur 4 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 – november 2015. Kilde: 
Norsk pasientregister 
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Figur 5 Fristbrudd pr sektor november 2014 – november 2015. Kilde: Norsk pasientregister 
 
 
  

nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov
Somatikk 6 % 7 % 8 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 8 % 6 % 5 % 3 %
PHV 5 % 3 % 10 % 12 % 14 % 10 % 9 % 10 % 7 % 11 % 7 % 9 % 4 %
PHBU 6 % 8 % 7 % 10 % 10 % 9 % 11 % 6 % 7 % 12 % 12 % 7 % 6 %
TSB 0 % 3 % 3 % 3 % 2 % 7 % 6 % 1 % 2 % 4 % 6 % 4 % 8 %
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Pasientsikkerhetsprogrammet 
Nordlandssykehuset HF har i november samarbeidet med Helse Nord IKT om å definere 
de rapporter som skal kunne tas ut av DIPS på Prokom-skjemaet «Trygg pleie», samt 
hvordan informasjonen skal fremstilles i DIPS og lederinformasjonsportalen (Helse 
Nord LIS). Rapportene skal prøves ut i testbasen til DIPS før «Trygg pleie» skjemaet kan 
tas i bruk av alle foretakene.  
 
SamStem-prosjektet har hatt ett prosjektgruppemøte i november med deltagere fra alle 
sykehusforetakenes implementeringsprosjekter. Implementering av innsatsområdet 
Samstemming av legemiddellister er nå i gang i UNN HF. Farmasøyter fra Sykehusapotek 
Nord HF bidrar i implementeringsarbeidet. 
 
Helgelandssykehuset HF har gjennomført møte med sekretariatet i 
pasientsikkerhetsprogrammet vedrørende praktiske forhold ved gjennomføringen av 
pilotprosjektet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» samt signering av avtale om 
pilotarbeidet. Intern prosjektleder/kvalitetsrådgiver er i gang med å etablere den 
interne prosjektgruppen. 
 
Ledergruppen i foretaket besluttet i november at det skal etableres 
pasientsikkerhetstavler på alle sengeposter i Helgelandssykehuset HF i løpet av første 
halvår 2016. Flere avdelinger er allerede godt i gang med dette arbeidet. 
Finnmarkssykehuset HF har vært pilot i nord for innføring av informasjonsbrosjyren 
«Bare Spør!». Det ble gjennomført en kampanje i uke 48 på de fleste lokasjoner i 
helseforetaket. Sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet informerte om kampanjen 
og dens tiltak. Aktivitetene i kampanjen bestod for øvrig av utdeling av kampanjens 
brosjyrer, stands, foredrag om pasientkommunikasjon og foredrag om kommunikasjon 
med den samiske pasienten. Kommunikasjonsavdelingen la ut saker på intranett med 
bilder av ansatte (rollemodeller) i Finnmarkssykehuset HF som uttaler seg om 
viktigheten av kommunikasjon. Det ble også laget en videofilm der ansatte 
(rollemodeller) snakker om samme tema. Videoen ble lagt ut på Finnmarkssykehuset 
HFs facebookside. 
 
Tiltakspakken for Forebygging av trykksår er per november helt implementert ved 10 
sengeposter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9 sengeposter har startet 
innføring av tiltakspakken og ytterligere to sengeposter har planlagt oppstart. 
Lungemedisinsk avdeling har vært pilotavdeling for innføring av tiltakspakken i UNN 
HF. Ved starten av desember kunne lungemedisinsk avdeling vise til imponerende 672 
dager uten trykksår. Økt fokus på forebygging av trykksår har medført økt etterspørsel 
etter trykkavlastende overmadrasser. Foretaket har kjøpt inn 15 madrasser i 2015 og vil 
kjøpe ytterligere 50 i løpet av 2016. 
 
Tiltakspakken for forebygging av trykksår består av følgende tiltak: 1) Vurdere alle 
pasienter for trykksårrisiko innen fire timer etter innleggelse, 2) Sikre trykkfordelende 
utstyr til risikopasienter, 3) Regelmessig hudinspeksjon hos risikopasienter, 4) 
Stillingsforandring/aktivitet til risikopasienter, 5) Ernæringsstatus hos risikopasienter, 
6) Involvere pasienter og pårørende og 7) Informasjon ved overlevering. 
Eksempel på målinger fra Extranet (pasientsikkerhetsprogrammets nettsted for 
målinger) vises i figur 6. 
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Figur 6 Antall dager mellom hvert trykksår ved Medisinsk/kirurgisk sengepost UNN Narvik 
  
Aktivitet 
I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. 
oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet.  
 
Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og 
en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og 
rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %.    
 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,9 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en svak nedgang på 0,4 %, 
sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. 
Helgelandssykehuset HF har høyest økning med 6,4 %. 
 

 
Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. november 2015 og 2014. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
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Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
Antall DRG-poeng er noe høyere enn plan, og er 4,1 % høyere enn pr. november 2014.  
 

 
Tabell 5 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2015. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
Regnskap pr. november 2015. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Grunnet omlegging av strukturer i Dips ved Nordlandssykehuset HF har ikke 
helseforetaket kunnet rapportere aktivitetstall for november. I tabellene under er derfor 
gjennomsnittlige aktivitetstall for januar-oktober 2015 lagt til grunn som estimat for 
Nordlandssykehuset i november. 
 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk 
aktivitet og dagopphold, med en økning på henholdsvis 9 % og 12 % hittil i år. For 
november er gjennomsnittlig ventetid på 44 dager, andel fristbrudd er på 4 % og det er 
registrert 15 fristbrudd.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er 4 % lavere 
på utskrivninger og 3 % lavere for liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner er på samme 
nivå som i 2014, og noe over plan for 2015. For november 2015 er gjennomsnittlig 
ventetid på 38 dager, andel fristbrudd er 6 %, og det er registrert 11 fristbrudd. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 6 % høyere enn 
på samme tid i fjor, mens det er liggedøgn er på samme nivå. Polikliniske konsultasjoner 
har økt med 9 % hittil i år, og er noe under planen. For november 2015 er 
gjennomsnittlig ventetid på 41 dager, andel fristbrudd er 8 %, og det er registrert 7 
fristbrudd. 
 

Foretak
DRG-poeng hittil 
i 2014

DRG-poeng hittil i 
2015 Plan hiå Årsplan 2015

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Avvik hiå-
hif

% avvik fra 
hif

Helgeland 17119 18215 17943 19438 272                 1,5 % 1096 6 %
NLSH 35813 36594 36992 39915 -398               -1,1 % 781 2 %
UNN 57442 60275 59415 64591 860                 1,4 % 2833 5 %
Finnmark 13985 14546 14645 15792 -99                 -0,7 % 561 4 %
RHF 354                           406                              311                  342                           95                   30,5 % 52 13 %
Sum 124 713                   130 036                      129 306          140 078                   730                 0,6 % 5 323             4,1 %
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Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk november 2015, 
plan og samme periode i fjor 
 

 
Tabell 7: Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. november 
2015, plan og samme periode i fjor 
  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2015 Plan 2015 Avvik 

Resultat  
2014 Endring %

Årsplan 
2015

Antall utskrivninger PHV 5 435 5 325 110 5 398 1 % 5 776
Antall liggedøgn PHV 90 691 86 986 3 705 91 101 0 % 94 804
Antall dagopphold PHV 256 0 256 228 12 % 337
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 131 436 129 677 1 759 120 223 9 % 140 734
Antall utskrivninger PHBU 359 410 -50 374 -4 % 446
Antall liggedøgn  PHBU 9 346 8 782 565 9 608 -3 % 9 580
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 67 179 64 293 2 886 67 412 0 % 68 780
Antall utskrivninger Rusomsorg 910 841 68 860 6 % 905
Antall liggedøgn Rusomsorg 26 673 27 135 -462 26 810 -1 % 29 682
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 12 839 13 264 -425 11 785 9 % 14 155

Akkumulert per Nov
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Økonomi 
 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +447,5 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +82,0 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter 
styresak 67-2015 Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) 
justert opp til 400 mill. kroner.  
 
Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, 
etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. 
styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert (styremøte 4. februar 2015).  
  

Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. november 2015. Kilde: Regnskap pr. november 2015 
 
Helgelandssykehuset HF har i november 2015 et regnskapsresultat på +3,3 mill. kroner, 
noe som gir et positivt budsjettavvik på 2,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 18,5 mill. kroner, 4,8 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets 
prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, noe som er 10,0 mill. kroner bedre 
enn styringskravet for 2015. 
 
Nordlandssykehuset HF har i november 2015 et regnskapsresultat på +3,8 mill. kroner, 
som gir et avvik fra budsjett på +10,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
negativt resultat på -56,5 mill. kroner, som er +12,3 mill. kroner over budsjett. 
Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose korrigeres fra 
november måned fra -80 mill. kroner til -75 mill. kroner, noe som er i tråd med 
styringskravet.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i november 2015 et regnskapsresultat på +1,6 
mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,7 mill. kroner.  Hittil i år har 
helseforetaket et resultat på 13,7 mill. kroner og et budsjettavvik på -23,0 mill. kroner. 
Helseforetaket opprettholder prognosen på et regnskapsresultat på +60 mill. kroner, 
noe som er 20 mill. kroner over styringskravet for 2015. Hovedårsaken er et lavere 
lønnsoppgjør og høyere ISF-inntekter enn budsjettert.  
 
Finnmarkssykehuset HF har i november 2015 et regnskapsresultat på 3,6 mill. kroner 
som gir et positivt budsjettavvik på +1,5 mill. kroner.  Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 31,8 mill. kroner, noe som er 8,9 mill. kroner over budsjett. 
Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +30 mill. kroner, som er 5 mill. 
kroner mer enn styringskravet for 2015. 
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Sykehusapotek Nord HF har pr. november 2015 et regnskapsresultat på +4,3 mill. 
kroner, som er +3,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i 
balanse. Prognosen for 2015 er fra november økt fra et overskudd på 1,0 mill. kroner til 
et overskudd på 2,0 mill. kroner. Årsaken til at prognosen ikke er satt høyere er 
usikkerhet rundt pensjonskostnadene. 
 
Helse Nord IKT har pr. november 2015 et regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner som er 
+0,2 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. 
Prognosen er lik styringskrav.     
 
Helse Nord RHF har i november 2015 et bokført regnskapsresultat på 32,7 mill. kroner 
som gir et negativt budsjettavvik på -2,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på + 435,1 mill. kroner, noe som er 75,1 mill. kroner over budsjett.   
 
Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for 
foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er om lag 80 mill. 
kroner høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er justert 
til 500-520 mill. kroner.  
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Økningen i bruttokostnader hittil i år er på 
alle områder på samme nivå som tidligere måneder. 
 
Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra 
aktivitet og kvalitet.  
 

 
Tabell 9 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap november 2015 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,65 mrd. kroner per november. 
Dette tilsvarer 67 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er litt bedre enn 
prognosen når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 300 mill. kroner.  

Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. november 2015.  
 

november
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2014 2015 2015  hittil 2015
Helse Nord RHF 130,4 125,3 255,7 82,7 32 %
Finnmark 209,7 441,4 651,1 383,6 59 %
UNN 0,4 594,3 594,7 542,1 91 %
NLSH 4,8 631,2 636,0 515,2 81 %
Helgeland 24,0 87,5 111,5 40,4 36 %
Apotek 8,7 3,0 11,7 0,7 6 %
HN IKT 25,5 191,0 216,5 85,8 40 %
SUM Helse Nord 403,4 2073,7 2477,1 1650,4 67 %

14 
 



 
Figur 7 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. november 2015 
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Tabell 11 Resultat og budsjettavvik for november 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. november 2014. Kilde: Regnskap november 2015 
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Personal   
Det rapporteres ikke på personaldata for foretaksgruppen per november 2015 grunnet 
problemer med å få ut data fra kildesystemene.  
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Vedlegg: opphold somatikk 
 

 
Tabell 12 Opphold somatikk pr. november 2015 Helse Nord.  
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