
 

Møtedato: 22. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Monsen/Bang, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2016 
 

Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken redegjør kort for økonomisk resultat i foretaksgruppen etter januar 
2017. Mer detaljert status for ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og 
sykefravær vil presenteres ved rapportering pr. februar 2017. 
 
Regnskapet i de første to månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd for Helse Nord i januar 2017 var på 2,3 %. Innen somatikk var andel 
fristbrudd på 2,1 %, psykisk helsevern barn og unge har ingen fristbrudd i januar 2017, 
og psykisk helsevern voksne har en andel på 6,3 %. Innen rus er andel fristbrudd 4,5 %.     
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid i Helse Nord i januar 2017 er på 59 dager som er hele 12 dager 
kortere enn samme periode i fjor. Innen somatikk var ventetiden 60 dager i januar 
2017. Psykisk helsevern barn og unge hadde en ventetid på 50 dager og psykisk 
helsevern voksne 51 dager i januar 2017. Innen rus var gjennomsnittlig ventetid i 
januar 2017 på 40 dager. 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd i januar 2017   
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Aktivitet 
Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i virksomhetsrapport pr. februar 
2016. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har i januar 2017 et regnskapsmessig resultat på +32,7 mill. kroner 
som gir et budsjettavvik på +7,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2017 er 331 
mill. kroner, jf. styresak 4-2017 Budsjett 2017 - konsolidert (styremøte 1. februar 2017). 
 

 
Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. januar 2017. Kilde: Regnskap pr. januar 2017 
 
Helgelandssykehuset HF har et negativt budsjettavvik i januar 2017, mens øvrige 
helseforetak og RHF har positive avvik. Helgelandssykehuset HF har bokført ca. 1 mill. 
kroner lavere inntekter enn budsjettert, og ca. 1 mill. kroner høyere kostnader enn 
budsjettert.  
 
Regnskapsresultatet for årets første måneder inneholder flere estimater enn senere på 
året, og det er derfor beheftet med noe større usikkerhet.  
 
Likviditetsbeholdningen har vært noe lavere enn estimert i januar 2017, men forventes 
i tråd med prognosen i løpet av årets første måneder. Rammen for kassakreditt 
reduseres fra 2. halvår 2017. 
 
Personal   
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar 2017 er 324 høyere enn januar 2016. 
Sammenlignet med januar 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF 
hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF + 40, Helgelandssykehuset 
HF + 20, Helse Nord IKT HF + 13, Nordlandssykehuset HF + 70, Sykehusapotek Nord HF 
+ 10 og Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 169 månedsverk. 
 
Sykefravær 
For 2017 vil det bli fokusert på de organisatoriske enheter som har et høyere 
sykefravær enn 10 % og trendene ved disse enhetene. For januar 2017 foreligger ikke 
virksomhetsrapporter for mange helseforetak. Dette vil bli presentert nærmere i 
virkomshetsrapport nr. 2-2017. I tillegg vil det bli rapportert status for inneværende 
måned på foretaksnivå. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
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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 2017. 
 
Vi har trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse vil 
fra styremøtet i mars 2017 og igjennom året bli rapportert i virksomhetsrapporten.  
Noen av disse områdene vil vi rapportere status månedlig, mens noen vil vi rapportere 
med sjeldnere frekvens.  
 
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
Kvalitet  
All statistikk over kvalitetsindikatorer er hentet fra Helsedirektoratets dashboard, og 
viser samlet oversikt for foretaksgruppen: 
 
Ventetider og fristbrudd 
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Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd i januar 2017 og utvikling 
gjennomsnittlig ventetid avviklede sist år.   
  

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd i januar 2017 og utvikling 
gjennomsnittlig ventetid avviklede sist år.   
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 Figur 3: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. 
 

 
Figur 4 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste år. 
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Somatikk 

 
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd i januar 2017 og utvikling 
gjennomsnittlig ventetid avviklede sist år innen somatikk. 
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Psykisk helsevern 

 
Figur 6: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd i januar 2017 og utvikling 
gjennomsnittlig ventetid avviklede sist år innen psykisk helsevern barn og unge. 
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Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd i januar 2017 og utvikling 
gjennomsnittlig ventetid avviklede sist år innen psykisk helsevern voksne 
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TSB 

 
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd i januar 2017 og utvikling 
gjennomsnittlig ventetid avviklede sist år innen TSB. 
 
Aktivitet 
Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapport pr. februar 2017. 
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har i januar 2017 et regnskapsmessig resultat på +32,7 mill. kroner 
som gir et budsjettavvik på +7,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2017 er 331 
mill. kroner, jf. styresak 4-2017 Budsjett 2017 – konsolidert (styremøte 1. februar 2017). 
  

 
Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. januar 2017. Kilde: Regnskap pr. januar 2017 

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

januar januar januar hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset -0,2 1,7 -1,9 -1,9 20,0
Nordlandssykehuset 1,1 0,4 0,7 0,6 5,0
UNN 5,6 3,3 2,3 7,1 40,0
Finnmarkssykehuset 3,4 2,5 0,9 2,9 30,0
Sykehusapotek Nord -0,8 -1,0 0,1 -0,3 0,0
Helse Nord IKT 0,1 -1,1 1,2 0,4 0,0
Helse Nord RHF 23,5 19,7 3,8 27,7 236,0
SUM Helse Nord 32,7 25,5 7,2 36,4 331,0
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Helgelandssykehuset HF har et negativt budsjettavvik i januar, mens øvrige helseforetak 
og RHF har positive avvik. Helgelandssykehuset HF har bokført ca. 1 mill. kroner lavere 
inntekter enn budsjettert, og ca. 1 mill. kroner høyere kostnader enn budsjettert.  
 
Regnskapsresultatet for årets første måneder inneholder flere estimater enn senere på 
året, og er derfor beheftet med noe større usikkerhet.  
 
Likviditetsbeholdningen har vært noe lavere enn estimert i januar, men forventes i tråd 
med prognosen i løpet av årets første måneder. Rammen for kassakreditt reduseres fra 
2. halvår. 
 

 
Figur 9 Likviditet 2017.

10 
 Styremøte Helse Nord RHF 22FEB2017  

- innkalling og saksdokumenter, ettersendelse
side 36



Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar 2017 er 324 høyere enn januar 2016. 
 

 
 Figur 10: Månedsverk Helse Nord 2015 - 2017 
 
Sammenlignet med januar 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF 
hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF + 40, Helgelandssykehuset 
HF + 20, Helse Nord IKT HF + 13, Nordlandssykehuset HF + 70, Sykehusapotek Nord HF 
+ 10 og Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 169 månedsverk.  
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Sykefravær 
For 2017 vil det bli fokusert på de organisatoriske enheter som har et høyere 
sykefravær enn 10 % og trendene ved disse enhetene. For januar 2017 foreligger ikke 
virksomhetsrapporter for mange helseforetak. Dette vil bli nærmere presentert i 
virksomhetsrapport nr. 2-2017. I tillegg vil det bli rapportert status for inneværende 
måned på foretaksnivå. 
 

 
Figur 11 Sykefravær pr. helseforetak desember 2016 versus 2015 
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