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Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter juli 2017. 
  
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider 

 
Tabell 1 Fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord fordelt på fagsektor  Kilde: HN LIS 
  

 
Figur 1 Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS.  
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Aktivitet 
Somatikk 
Målt i antall opphold har somatisk aktivitet økt noe de siste månedene og ligger nå litt 
over hittil i fjor. Heldøgnsopphold er fremdeles lavere enn hittil i fjor, men nedgangen 
er mindre enn tidligere. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har 
nedgang i innleggelser. I Finnmarkssykehuset HF er disse i stor grad erstattet av 
dagbehandling. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helse og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelproblemer) viser tallene økt poliklinisk aktivitet innen PHBU (psykisk helse 
barn/unge) og TSB. Det er usikkerhet til aktivitetsdata fra Nordlandssykehuset HF for 
juni og juli 2017.  
 
Pakkeforløp  
I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 73 %. Helse Nord har en 
andel pasienter i pakkeforløp på 92,1 % pr. juli 2017. 
 
Den gylne regel 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset HF som har en 
sterk økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 
dager i Finnmark. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 dager.  
 
Årsverk innen PHV (psykisk helse voksne) reduseres i Finnmarkssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF som følge av omstillingsarbeid.  
 
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset HF, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.   
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har i juli 2017 et regnskapsmessig resultat på +25,4 mill. kroner, 7,9 
mill. kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 130,5 mill. kroner, 64,9 
mill. kroner svakere enn budsjettert. Dersom overskudd for 2017 skal realiseres som 
budsjettert, må driften i helseforetakene forbedres i 2. halvår 2017. 
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Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2017. Kilde: Regnskap hittil i 2017 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremdeles underskudd og et akkumulert 
avvik fra budsjett på 64,5 mill. kroner. Helseforetakets aktivitetsbaserte inntekter er 
noe lavere enn budsjettert (7,5 mill. kroner/0,7 %). Lønn- og innleiekostnader er 34 
mill. kroner/1,4 % over budsjett. Også varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre 
driftskostnader har negative avvik. Det vises til eget saksframlegg for status/tiltaksplan 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF 
og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på 
økonomien og analyse av resultat og prognose (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), 
oppfølging av styresak 70-2017 og 75-2017.  
 
Nordlandssykehuset HF ligger 16,8 mill. kroner etter plan pr. juli 2017. Avvikene er i 
hovedsak på kostnadssiden og innen lønn- og innleie og andre driftskostnader.  
 
Det er bokført investeringer for om lag 1,2 mrd. kroner pr. juli 2017, tilsvarende 38 % 
av godkjente rammer. 
 
Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen pr. utgangen av juli 2017. Men når det 
korrigeres for at investeringene er lavere enn lagt til grunn i prognosen, er likviditeten 
noe lavere enn forventet.   
 
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2017 er 13.792, noe 
som er 362 høyere enn i 2016 for samme periode 
 
Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en 
økning i antall månedsverk. Tallene i parentes er for mai 2017. Finnmarkssykehuset HF 
+ 42 (37), Helgelandssykehuset HF + 37 (37), Helse Nord IKT HF + 6 (9), 
Nordlandssykehuset HF + 64 (51), Sykehusapotek Nord HF + 4 (6) og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 197 (179) månedsverk.  
 
Økningen i månedsverk ble redegjort for i virksomhetsrapport nr. 5-2017, hvor 
økningen delvis er knyttet til nye tilbud ved flere av helseforetakene, dekking av 
vakante stillinger og større utbyggingsprosjekter.  
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Hovedforklaringen bak økningen i variable månedsverk var økt aktivitet, økt 
konkurranse fra kommunesektoren og at utenlandske vikarer har fått bedret arbeids- 
og lønnsvilkårene i hjemlandet.  
 
Når helseforetakene viser til vanskeligheter med å få tak i vikarer og at brutto 
månedsverk derfor øker, burde man anta at innleie fra vikarbyrå blir redusert. Vi ser at 
spesielt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF har også 
innleie økt betydelig i samme tidsrom, både innleie av leger (Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF) og innleie av sykepleiere 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF). 
 

 
Figur 2 Utvikling innleie leger, sykepleiere og annet helsepersonell 2015-2017 ved UNN HF. Kilde: Helse Nord LIS. 
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Sykefravær 
I figur 3 er sykefraværet for helseforetakene presentert for perioden Q1-14 til Q2-17 
med tilhørende trendlinjer. 
 

 
Figur 3 Sykefravær i sykehusene 2014 – 201. Kilde: Helse Nord LIS. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at driften i helseforetakene tilpasses budsjettene. 
 
 
Bodø, den 25. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 6-2017 - oversendt pr. e-post 12. juli 2017 
  Virksomhetsrapport nr. 7-2017 
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Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk 
aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 30. 
august 2017.  
 
 
Økonomi 
Sak om justering av budsjett 2017 vil styrebehandles 30. august 2017. Her vil det 
redegjøres for reduserte pensjonskostnader og reduserte inntektsrammer for Helse 
Nord i Revidert Nasjonalbudsjett 2017. I regnskapet per juni har helseforetakene tatt 
inn over seg reduserte pensjonskostnader og reduserte inntekter1.  
 
Resultat 
Foretaksgruppens budsjetterte overskudd i 2017 fremkommer som økt fra 331 mill. 
kroner til 334,7 mill. kroner som følge av reduserte pensjonskostnader for 
Sykehusapotek Nord HF (kostnaden reduseres i helseforetaket, men ikke inntektene). 
Det er foreløpig ikke tatt stilling til evt. disponering av besparelsen/endret resultatkrav 
for helseforetaket.  
 
Regnskapet for juni måned 2017 viser et overskudd på 16,0 mill. kroner. Dette er 15,4 
mill. kroner mindre enn budsjett. Med unntak av Sykehusapotek Nord HF har alle 
helseforetakene negative budsjettavvik i juni2. Underliggende drift, særlig i UNN og 
NLSH viser fremdeles negativ utvikling.  
 
Helse Nord RHF har et regnskapsmessig overskudd i juni som i all hovedsak skyldes 
oppdatert, lavere prognose for kostnader til pasientskadeerstatning.  
 
Hittil i år har Helse Nord et resultat på +105,1 mill. kroner, noe som innebærer et 
negativt budsjettavvik på 57 mill. kroner. Dersom overskudd for 2017 skal realiseres 
som budsjettert må driften forbedres i 2. halvår.  
 
Nordlandssykehuset har en prognose som er 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. 
Øvrige helseforetak rapporterer ikke avvik fra resultatkrav for året.  
 
I tråd med styrets vedtak i sak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5 2017 vil det i 
styremøtet i august fremlegges en nærmere analyse av resultat og prognose i UNN og 
tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk og innleie 
av personell (UNN og Finnmarkssykehuset). Styret i UNN HF har vedtatt innkjøps, -
ansettelses- og reisestopp og bedt om at kortsiktige tiltak for å bedre økonomien 
iverksettes fortløpende. Styret i UNN avvikler et ekstraordinært styremøte for 
behandling av analysen og tiltaksplanen før denne oversendes Helse Nord RHF. 
  
I juni måned er aktivitetsbaserte inntekter lavere enn budsjettert (i sum ca. 11 mill. 
kroner), dette motsvares av lavere lønn- og innleiekostnader enn budsjettert (ca. 20 
mill. kroner). Avviket i juni er i hovedsak innen kjøp av helsetjenester og varekostnader.   
 

1 Finnmarkssykehuset har redusert pensjonskostnaden, men ikke redusert inntektene tilsvarende. Underliggende 
drift vurderes derfor å være om lag 2 mill. kroner svakere enn hva regnskapet viser.  
2 Korrigert for reduserte inntekter, jf. fotnote 1, har også Finnmarkssykehuset negativt avvik i juni.  
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Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per juni 2017. Kilde: Regnskap per juni 2017 
 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet 
Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juni 2017. 
Hovedårsaken er at investeringsnivået er lavere enn lagt til grunn i prognosen. Det er 
bokført investeringer for i underkant av 1 mrd. kroner per juni, tilsvarende 31 % av 
vedtatte investeringsrammer til og med 2017.  
 

 
Tabell 21 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 6-2017.  
 
Som følge av reduserte pensjonskostnader og estimert lavere pensjonspremie reduseres 
kassakredittrammen til 3 mill. kroner per 31.12.17. Styresak i august 2017 vil foreslå 
reduserte rammer for kassakreditt for helseforetakene i Helse Nord.  
 

 
Figur 1 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr.6-2017 

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

juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset -1,4 1,9 -3,4 5,8 10,0 -4,2 5,9 20,0
Nordlandssykehuset -7,9 0,4 -8,3 -12,8 2,5 -15,3 -7,6 5,0
UNN -8,9 3,3 -12,2 -33,3 20,0 -53,3 29,3 40,0
Finnmarkssykehuset 3,5 2,5 1,0 15,4 15,0 0,4 20,2 30,0
Sykehusapotek Nord 3,9 3,5 0,4 2,8 1,7 1,1 2,8 3,7
Helse Nord IKT -2,1 0,1 -2,3 -8,6 -5,0 -3,6 2,7 0,0
Helse Nord RHF 29,0 19,7 9,3 135,8 118,0 17,8 127,0 236,0
SUM Helse Nord 16,0 31,5 -15,4 105,1 162,2 -57,0 180,3 334,7

Juni
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2016 2017 2017  hittil 2017
Helse Nord RHF 111,6 194,2 305,8 28,6 9 %
P-85 større prosjekt 0,0 0,0 0,0
Finnmark 415,6 95,0 510,6 233,8 46 %
UNN -88,8 1580,7 1491,9 424,4 28 %
NLSH 137,9 427,7 565,6 189,4 33 %
Helgeland 59,9 112,5 172,4 40,9 24 %
Apotek -1,9 3,0 1,1 0,4 36 %
HN IKT 46,9 89,9 136,8 69,4 51 %
SUM Helse Nord 681,2 2503,0 3184,2 986,9 31 %
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Tabell 3 Resultat og budsjettavvik for juni 2017, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juni 2016. Kilde: Regnskap juni 2017 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2016

Endring i 
%

Års-budsjett 
2017

Basisramme 903 243 923 454 -20 211 -2 % 5 863 086 5 883 308 -20 222 0 % -209 360 -3 % 11 946 240
Kvalitetsbasert finansiering 4 067 4 066 0 0 % 24 400 24 399 1 0 % -12 189 -33 % 48 800
ISF egne pasienter 269 104 291 795 -22 691 -8 % 1 628 156 1 644 364 -16 209 -1 % 125 787 8 % 3 207 754
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 
UTENFOR sykehus 10 188 14 763 -4 576 -31 % 91 262 105 592 -14 331 -14 % -6 822 -7 % 157 213
Gjestepasienter 16 145 6 174 9 971 162 % 46 406 35 790 10 616 30 % -1 144 -2 % 79 752
Polikliniske inntekter 30 850 24 333 6 516 27 % 190 103 162 870 27 234 17 % -34 291 -15 % 323 163
Utskrivningsklare pasienter 3 585 2 359 1 226 52 % 20 781 13 134 7 647 58 % -2 287 -10 % 25 106
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 788 5 239 550 10 % 31 519 32 142 -623 -2 % -795 -2 % 61 626
Andre øremerkede tilskudd 31 015 26 723 4 292 16 % 224 837 210 797 14 040 7 % 16 720 8 % 440 347
Andre driftsinntekter 81 622 77 858 3 764 5 % 433 587 460 600 -27 013 -6 % 25 735 6 % 902 193
Sum driftsinntekter 1 355 606 1 376 764 -21 157 -2 % 8 554 135 8 572 995 -18 860 0 % -98 646 -1,4 % 17 192 194
Kjøp av offentlige helsetjenester 93 105 88 448 4 657 5 % 559 330 543 118 16 212 3 % 25 867 5 % 1 097 658
Kjøp av private helsetjenester 79 420 65 519 13 900 21 % 401 984 394 816 7 168 2 % -9 901 -2 % 794 298
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 142 652 129 227 13 425 10 % 772 075 752 118 19 957 3 % -83 742 -10 % 1 501 372
Innleid arbeidskraft 15 960 10 444 5 516 53 % 86 306 36 696 49 610 135 % 20 947 32 % 81 170
Fast lønn 635 426 658 072 -22 646 -3 % 4 021 668 4 060 462 -38 794 -1 % 173 722 5 % 7 948 670
Overtid og ekstrahjelp 42 373 36 747 5 627 15 % 271 829 219 727 52 102 24 % 9 646 4 % 459 179
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 101 995 124 884 -22 889 -18 % 731 141 755 538 -24 397 -3 % -41 920 -5 % 1 513 622
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -52 540 -36 224 -16 315 45 % -256 264 -212 369 -43 895 21 % -11 669 5 % -425 331
Annen lønn 15 800 8 546 7 254 85 % 291 499 283 279 8 220 3 % 19 154 7 % 644 796
Avskrivninger 63 469 59 782 3 687 6 % 363 114 382 583 -19 470 -5 % -31 273 -8 % 776 710
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 17 197 356 16 841 4725 % 17 197 0 % 356
Andre driftskostnader 202 158 199 499 2 658 1 % 1 205 225 1 195 538 9 687 1 % -117 587 -9 % 2 454 861
Sum driftskostnader 1 339 818 1 344 944 -5 126 0 % 8 465 104 8 411 862 53 241 1 % -29 560 -0,3 % 16 847 360
Driftsresultat 15 788 31 820 -16 031 -50 % 89 032 161 133 -72 101 -45 % -69 086 5 % 344 834
Finansinntekter 2 194 2 701 -507 -19 % 27 431 21 782 5 648 26 % -14 758 -35 % 34 035
Finanskostnader 1 740 2 923 -1 183 -40 % 11 238 20 764 -9 525 -46 % -8 950 -44 % 44 441
Finansresultat 454 -222 676 -304 % 16 192 1 018 15 174 1490 % -5 808 -26 % -10 407
Ordinært resultat 16 242 31 597 -15 355 -49 % 105 224 162 151 -56 927 -35 % -74 894 5 % 334 427
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Skattekostnad 222 136 87 64 % 78 -29 107 -369 % 312 -133 % -233
(Års)resultat 16 020 31 462 -15 442 -49 % 105 146 162 180 -57 034 -35 % -75 206 5 % 334 660
Herav endrede pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 16 020 31 462 -15 442 -49 % 105 146 162 180 -57 034 -35 % -75 206 5 % 334 660

Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni
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Aktivitet 
 
Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og rus i 
månedsrapport for juli.   
 
Somatikk 
Aktiviteten pr. juni 2017 viser en økning på 1,0% sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold og konsultasjoner). Helgelandssykehuset har en samlet nedgang i aktivitet (-1,6 
%). Øvrige helseforetak har vekst, sterkest i Finnmarkssykehuset (+3,4 %).  
 
Dag og poliklinikk viser en samlet vekst på 1,3 %, mens døgnopphold for innlagte er 
redusert med 1,2 %.  Reduksjon i innleggelser gjelder Helgelandssykehuset (-7,7 %) og 
Finnmarkssykehuset (-3,1 %).   
 

 
 
Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2017 og 2016. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 335 755 338 960 1,0 %
Totalt antall opphold somatikk 74 950 74 828 -0,2 %
herav Sum endring dag/poliklinikk
dagopphold poliklinikk 23 749 23 548 -0,8 % 1,3 %
dagopphold innlagte 8 972 9 550 6,4 %
heldøgnsopphold innlagte 42 229 41 730 -1,2 %

Polikliniske konsultasjoner 260 805 264 132 1,3 %
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Vedlegg: opphold somatikk 

 
 
Tabell 5: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2017 sammenlignet med samme periode 2016 og endring.  
Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 

UNN Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 148 796 150 034 0,8 %
Totalt antall opphold somatikk 35 968 35 346 -1,7 %
herav Sum endring dag/poliklinikk
dagopphold poliklinikk 13 563 12 843 -5,3 % 0,9 %
dagopphold innlagte 3 396 3 368 -0,8 %
heldøgnsopphold innlagte 19 009 19 135 0,7 %

Polikliniske konsultasjoner 112 828 114 688 1,6 %

NLSH Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 95 181 96 659 1,6 %
Totalt antall opphold somatikk 21 512 22 161 3,0 %
herav Sum endring dag/poliklinikk
dagopphold poliklinikk 6 373 6 816 7,0 % 1,8 %
dagopphold innlagte 3 373 3 580 6,1 %
heldøgnsopphold innlagte 11 766 11 765 0,0 %

Polikliniske konsultasjoner 73 669 74 498 1,1 %

Helgeland Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 51 982 51 137 -1,6 %
Totalt antall opphold somatikk 9 606 9 400 -2,1 %
herav Sum endring dag/poliklinikk
dagopphold poliklinikk 2 319 2 330 0,5 % -0,9 %
dagopphold innlagte 1 469 1 699 15,7 %
heldøgnsopphold innlagte 5 818 5 371 -7,7 %

Polikliniske konsultasjoner 42 376 41 737 -1,5 %

Finnmark Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 39 796 41 130 3,4 %
Totalt antall opphold somatikk 7 864 7 921 0,7 %
herav Sum endring dag/poliklinikk
dagopphold poliklinikk 1 494 1 559 4,4 % 4,4 %
dagopphold innlagte 734 903 23,0 %
heldøgnsopphold innlagte 5 636 5 459 -3,1 %

Polikliniske konsultasjoner 31 932 33 209 4,0 %
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) juli 

50 -6 - 6 

Fristbrudd juli 2,2% +0,1 p.p. + 0,8 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 382 788 + 10 896  
Alle kontakter - PHV 144523 +3 037 -2 264 
Alle kontakter - PBHU 49 497 +1 097 -1 427 
Alle kontakter - TSB 28 569 +1 002 -42 
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
Juli 2017 + 25,4 +33,2 -7,9 
Hittil i år +130,5 +195,4 -64,9 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77 % 23 %  
Sykefravær Juni 2017 Endring siste 

måned 
Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Prosent 8,1 % -0,1 p.p. -0,2 p.p. 
 
Det er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig, mens noen vil rapporteres 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. 
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 

 
Tabell 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS   
 

 
Tabell 2 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS   
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS.  
 

  
Figur 2 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 
 

 
 Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 
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Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har holder seg under kravet fra eier på 
60 dager, mens gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter har økt siste måned. 
Økningen fra juni til juli 2017 er en sesongvariasjon.  
 
Fristbruddene for avviklede pasienter har hatt en relativ lik kurve siden årsskiftet med 
en økning i mai og juni 2017. For juli 2017 er andelen tilbake til april-nivå. Fristbrudd 
for ventende pasienter er noe over både 2015 og 2016, men holder seg relativt stabilt 
rundt 1.0 % til 1,6 % de siste seks måneder.  
 
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid for avviklede pasienter i dager og antall 
fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte.   
 

 
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS  
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Det er ni fagområder som har gjennomsnittlig ventetid over det nasjonale kravet og har 
under ti avviklede fristbrudd, mens det er et fagområder som har gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede pasienter over det nasjonale kravet og mer enn ti avviklede 
fristbrudd: 
 

 
Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede fordelt på 
fagområder. Kilde: HN LIS  
 
Aktivitet 
Somatikk 
Målt i antall opphold har somatisk aktivitet økt noe de siste månedene og ligger nå litt 
over hittil i fjor. Heldøgnsopphold er fremdeles lavere enn hittil i fjor, men nedgangen er 
mindre enn tidligere. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har nedgang i 
innleggelser. I Finnmarkssykehuset HF er disse i stor grad erstattet av dagbehandling.  
 

 
Tabell 4 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 
 
  

7 
 Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 

saksdokumenter, offentlig utgave
side 20



Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helse og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer) 
viser tallene økt poliklinisk aktivitet innen PHBU (psykisk helse barn/unge) og TSB. Det 
er usikkerhet til aktivitetsdata fra Nordlandssykehuset HF for juni og juli 2017. 
 

 
Tabell 5 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus.. Kilde: ØBAK.  
 
Pakkeforløp 
I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Helse Nord RHF har som et av sine åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse 
i 2017, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 
Beskrivelse av OF-tider1 

 
 Figur 6 Andel fullførte pakkeforløp innen frist. Kile: HN LIS 
 
Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 73 %. 
Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 92,1 % pr. juli 2017. 

1 OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling 
og OF4 betyr total forløpstid 

8 
 

                                                           

Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter, offentlig utgave

side 21



 
Figur 7 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på 
regionnivå2. Videre at Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
(PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Tabellen viser vurdering pr. juli 2017. 

Fagområde Somatikk PHV3 PHBU4 TSB5 
Ventetid - Antall dager* 50 42 53 34 
Ventetid - Endring fra 2016* -6 -4 10 -12 
Korrigerte kostnader** + 5,2 % + 7,2 % +8,4 % + 3,4 % 
Årsverk – endring*** +2,3 % +1,8 % + 6,7 % +5,7 %  
Aktivitet poliklinikk + 1,7 % -0,3 % +1,6 % +9,5 % 

Tabell 6 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemidler og 
pensjon. Regnskap 2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør tallene 
sammenlignbare med 2017.  
*** Endring 2015 til 2016 
 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset HF som har en 
sterk økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 
dager i Finnmarkssykehuset HF. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 
dager.  
 
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF  som 
følge av omstillingsarbeid.   
 
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset HF, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.  

2 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
3 PHV: psykisk helse voksne 
4 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 
5 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
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Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB rapportert fra 
Nordlandssykehuset HF i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn 
rapportert.  
  
Økonomi 
Resultat  
Foretaksgruppen har i juli 2017 et regnskapsmessig resultat på +25,4 mill. kroner, 7,9 
mill. kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 130,5 mill. kroner, 64,9 
mill. kroner svakere enn budsjettert. Dersom overskudd for 2017 skal realiseres som 
budsjettert må driften i helseforetakene forbedres i 2. halvår 2017. 
 

 
Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremdeles underskudd og et akkumulert 
avvik fra budsjett på 64,5 mill. kroner. Helseforetakets aktivitetsbaserte inntekter er noe 
lavere enn budsjettert (7,5 mill. kroner/0,7 %). Lønn- og innleiekostnader er 34 mill. 
kroner/1,4 % over budsjett. Også varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre 
driftskostnader har negative avvik. Det vises til eget saksframlegg for status/tiltaksplan 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF 
og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på 
økonomien og analyse av resultat og prognose (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), 
oppfølging av styresak 70-2017 og 75-2017.  
 
Nordlandssykehuset HF ligger 16,8 mill. kroner etter plan pr. juli 2017. Avvikene er i 
hovedsak på kostnadssiden og innen lønn- og innleie og andre driftskostnader.  
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Tabell 2 Resultatregnskap foretaksgruppen. Kilde: Regnskap.   
 
Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for om lag 1,2 mrd. kroner pr. juli 2017, tilsvarende 38 % av 
godkjente rammer. 

 
Tabell 8 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 
 
Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen pr. utgangen av juli 2017. Men når man 
korrigerer for at investeringene er lavere enn lagt til grunn i prognosen, er likviditeten 
noe lavere enn forventet.   
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Figur 8 Likviditet 2017 i Helse Nord. 
 
Personal  
Bemanning 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2017 er 13.792, noe 
som er 362 høyere enn i 2016 for samme periode. 
 

 
Figur 9 Månedsverk Helse Nord 2014 - 2017 
 
Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en 
økning i antall månedsverk. Tallene i parentes er for mai 2017. Finnmarkssykehuset HF 
+ 42 (37), Helgelandssykehuset HF + 37 (37), Helse Nord IKT HF + 6 (9), 
Nordlandssykehuset HF + 64 (51), Sykehusapotek Nord HF + 4 (6) og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 197 (179) månedsverk.  
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Økningen i månedsverk ble redegjort for i virksomhetsrapport nr. 5-2017, hvor 
økningen delvis er knyttet til nye tilbud ved flere av helseforetakene, dekking av vakante 
stillinger og større utbyggingsprosjekter.  
 
Hovedforklaringen bak økningen i variable månedsverk var økt aktivitet, økt 
konkurranse fra kommunesektoren og at utenlandske vikarer har fått bedret arbeids- og 
lønnsvilkårene i hjemlandet. Når helseforetak viser til vanskeligheter med å få tak i 
vikarer og at brutto månedsverk derfor øker, burde man anta at innleie fra vikarbyrå 
blir redusert. I kapittelet under om innleiekostnader ser vi at spesielt ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF har også innleie økt 
betydelig i samme tidsrom, både innleie av leger (Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Finnmarkssykehuset HF) og innleie av sykepleiere (Universitetssykehuset Nord-
Norge HF).  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 0,694 mrd. kroner i juli 2017 og var 29,2 mill. kroner 
høyere enn budsjettert. For perioden januar til juli 2017 var samlede lønnskostnader 
5,84 mrd. kroner, noe som gir 32 mill. kroner høyere kostnad enn budsjettert.  
 
Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 193,7 mill. kroner høyere for gjeldende 
periode. Herav har fast lønn økt med 4 %, variabel lønn med 4 % og annen lønn har økt 
med 8 %. 
 
Akkumulert pr. juli 2017 har innleiekostnadene vært 58,9 mill. kroner høyere enn 
budsjettert, hvorav 9,3 mill. kroner er knyttet til juli 2017. Sammenlignet med 2016 er 
dette 34 % høyere for samme periode.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt en stor økning i innleie fra vikarbyrå i 
perioden Q1/15 til Q1/17. Både innleie av leger og sykepleiere har økt.  
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Figur 10 Utvikling innleie leger, sykepleiere og annet helsepersonell 2015-2017 ved UNN HF. Kilde: Helse 
Nord LIS. 
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I dialogen med helseforetakene har det vært fokusert på balanse mellom egne ressurser 
og innleid arbeidskraft i pasientbehandlingen. At både variable månedsverk og innleie 
fra firma øker betydelig, er et signal om overforbruk og feil bruk av ressurser. Gitt at 
ressursbehovet (summen av månedsverk og innleie) er reelt, er det viktig å stille seg 
spørsmålet om grunnbemanningen er riktig dimensjonert og sammensatt. 
 
Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. Denne positive utviklingen er i 
hovedsak et resultat av flere heltidsstillinger blant leger, spesialsykepleiere, psykologer 
og drifts-/teknisk personell. Den store utfordringen er fortsatt 
helsefagarbeidere/hjelpepleiere hvor både andel deltid og gjennomsnittsalderen er høy. 
Sykefraværet er også høyt i denne gruppen. 
 

 
Figur 11 Andel deltid i foretaksgruppen 2014 – 2017 (per juli). Kilde: Helse Nord LIS.  
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Gjennomsnittlig stillingsandel fortsetter å øke, som i hovedsak er et resultat av høyere 
stillingsandel blant administrativt personell, leger, psykologer og sykepleiere.  
 

 
Figur 12 Gjennomsnittlig stillingsandel i foretaksgruppen 2014 – 201. Kilde: Helse Nord LIS.  
 
Sykefravær  
Under er sykefraværet for helseforetakene presentert for perioden Q1-14 til Q2-17 med 
tilhørende trendlinjer. 
  

 
Figur 13 Sykefravær i sykehusene 2014 – 201. Kilde: Helse Nord LIS.  
 
Trenden for helseforetakene samlet er en svak nedgang i det samlede sykefraværet. 
Nedgangen er knyttet til langtidsfraværet. 
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Variasjonen er stor blant helseforetakene. Ved Nordlandssykehuset HF er trenden et 
økende sykefravær i perioden fra 2014 og fram til i dag. Ved Finnmarkssykehuset HF 
registreres status quo. Endelig ser vi at sykefraværet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Helgelandssykehuset HF har en nedadgående trend. De sistnevnte har også 
sesongtopper, men har evnet gjennomgående å senke nivået på fraværet. 
 
Arbeidet med å øke nærværet er et langsiktig arbeid og krever at det blir jobbet med på 
systemnivå. Det vil være viktig å jobbe både med tilrettelegging og utforming av 
arbeidsplassene/arbeidsoppgavene, trivsel og arbeidsmiljø og inkludering av 
sykemeldte arbeidstakere. Helseforetakene bør i større grad kunne lære av hverandre 
på områder hvor helseforetak har lyktes med nærværsarbeidet. 
 
 

 
Figur 14 Sykefravær øvrige foretak 2014 – 2017. Kilde: Helse Nord LIS. 
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