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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april 2018.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  

 
Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS  

 

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
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Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet 
Somatikk 
Etter april 2018 har vi bedre sammenligningsdata med 2017. Antall døgnopphold er økt 
med 0,8 %, og dag/poliklinikk er i sum økt med 5,8 %. Alle helseforetakene har økt 
poliklinisk dagaktivitet. Finnmarkssykehuset har nedgang i døgnaktivitet, øvrige 
helseforetak har vekst.    
  
Psykisk helsevern og rus 
Aktivitetsdata var ikke tilgjengelig ved rapporteringstidspunktet. Data er fremdeles 
under kvalitetssikring. 
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 54 % i april 2018.   

1 
Figur 2 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for april måned i Helse Nord. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

 
  

                                                        
1 Navnet på HF-et i rad nr. 4 skal være Finnmarkssykehuset HF.  
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Økonomi 

 
Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 

 
April 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,4 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -21,3 mill. kroner.   
 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF har alle et noe svakere resultat enn budsjettert i siste måned. For 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF gjelder avviket i 
hovedsak lavere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert. For Nordlandssykehuset HF 
er det kostnadssiden (varekostnader, andre driftskostnader og kjøp av helsetjenester) 
som har negativt avvik i april 2018.  
 
Det er balanseført investeringer for 566 mill. kroner pr. april 2018. I 
likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018.   
 
Likviditeten er noe lavere enn prognosen ved utgangen av april 2018. Medio mai 2018 
er likviditeten mer i tråd med prognosen igjen. Likviditetsbeholdningen er planlagt 
redusert i løpet av året.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
I april 2018 har forbruket vært på 13.754 månedsverk i foretaksgruppen. 
Gjennomsnittlige månedsverk har utjevnet seg etter februar 2018, og økningen er ca. 92 
(95 pr. mars 2018). 
 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset HF + 20, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 20 (+ 30 i mars 2018) og Nordlandssykehuset 
HF + 50. Ved øvrige helseforetak er det kun mindre variasjoner.  
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppen pr. 1. kvartal 2018 er på 9,3 %. Det er 0,4 % høyere enn 
i 2017 for samme periode, og hvor forklaringen er at korttidsfraværet har økt. 
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Adm. direktørs vurdering 
Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall.  
Sammenliknet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i gjennomsnitt, 
er det fremdeles et betydelig arbeid som gjenstår. Innhold i dette arbeidet følges opp i 
styringsdialogen med helseforetakene, og omtales i tertialrapporten til styrene. 
 
Økonomisk resultat i april 2018 isolert sett er skuffende, men må vurderes mot stort 
positivt avvik i mars 2018. Hittil i år er det samlede økonomiske resultat i tråd med plan. 
 
Adm. direktør vil legge frem nærmere informasjon om avviksanalyser i styremøte 
23. mai 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
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Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig.   
 
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
b) Det skal ikke være fristbrudd. 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
 

Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) siste måned 

58,7 +3,2  +3,0 

Fristbrudd siste måned 2,1 % -0,1 p.p.   0,0 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 234 401 +11 441  
Poliklinisk aktivitet - 
PHV 

- -  

Poliklinisk aktivitet - 
PBHU 

- -  

Poliklinisk aktivitet - TSB - -  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
April 2018 +0,4 +22,2 -21,3 
Hittil i år +83,1 +87,4 -4,3 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77 % 23 %  
Sykefravær 1.kvartal 

2018 
1.kvartal 

2017 
Endring  

Prosent  9,3 % 8,9% +0,4%  
Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord  
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 
Avviklede pasienter 

 
Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR)   

 

 
Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for april 2018 på 58,7 dager. Krav fra eier er at 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. Sammenlignet 
med april 2017 er ventetiden for avviklede pasienter økt med tre dager. 
Fristbruddene for avviklede er for april 2018 på 2,1 %, som er på samme nivå som april 
2017.  
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Ventende pasienter 

 
Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd 
ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) 

 

 
Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for 
ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS. 

 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS. 

 
Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for april 2018 på 54,3 dager som også er 
over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med april 2017 er 
ventetiden for ventende pasienter seks dager lavere.   
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for april 2018 1,0 % mot april 2017 på 1,5 %.  
  
Aktivitet 
 Somatikk  
Etter april måned har vi bedre sammenligningsdata med 2017. Antall døgnopphold er 
økt med 0,8 % og dag/poliklinikk er i sum økt med 5,8 %. Alle helseforetakene har økt 
poliklinisk dagaktivitet. Finnmark har nedgang i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har 
vekst.    
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Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Psykisk helsevern og rus 
Aktivitetsdata var ikke tilgjengelig ved rapporteringstidspunktet. Data er fremdeles 
under kvalitetssikring.   
 
Pakkeforløp 
I oppdragsdokumentet for 2018 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 ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt 
krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 

1 
Tabell 7 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for april måned i Helse Nord. Kilde: 

Helsedirektoratet.2 

 

 
Tabell 8 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for april måned per helseregion. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

                                                           
1 Navnet på HF-et i rad nr. 4 skal være Finnmarkssykehuset HF.  
2 Statistikken som presenteres er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). 
Helseforetakene for månedlige tilbakemelding på kvalitet i data og feil korrigeres fortløpende. Data for 
siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret og må tolkes med forsiktighet 
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Tabell 9 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for perioden januar - april 2018 per 
helseregion. Kilde: Helsedirektoratet. 

 
Økonomi 
Resultat  
April 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,4 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -21,3 mill. kroner.   
 
Finnmark, UNN og NLSH alle noe svakere enn budsjettert i siste måned.  
For UNN og Finnmark gjelder avviket i hovedsak lavere aktivitetsbaserte inntekter enn 
budsjettert. 
 
For NLSH er det kostnadssiden (varekostnader, andre driftskostnader og kjøp av 
helsetjenester) som har negativt avvik i april.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
 

 
Tabell 10 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 
mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om 
lag 5 mill. kroner hver måned.  
 
Nordlandssykehuset har estimert et negativt resultat for året på -10 mill. kroner, 15 mill. 
kroner svakere enn resultatkravet.  
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Tabell 10 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap.
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Investeringer og likviditet 
 
Det er balanseført investeringer for 566 mill. kroner per april. I likviditetsbudsjettet er 
det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018.   

 
Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditeten er noe lavere enn prognosen ved utgangen av april. Medio mai er 
likviditeten mer i tråd med prognosen igjen. Likviditetsbeholdningen er planlagt 
redusert i løpet av året.  
 

 
Figur 6 Likviditet 2017 i Helse Nord. 
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Personal  
Bemanning 
I april har forbruket vært 13.754 månedsverk i foretaksgruppen. Gjennomsnittlige 
månedsverk har utjevnet seg etter februar, og økningen er ca. 92 (per mars 95). 

 
Figur 7 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 20, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 20 (+30 i mars) og Nordlandssykehuset + 50. Ved 
øvrige foretak er det kun mindre variasjoner.  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 940 mill. kroner i april 2018 og var 10,1 mill. kroner 
høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 22,5 mill. kroner høyere enn 
budsjettert og 129,3 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene 
var 8,7 mill. kroner høyere enn budsjettert i april 2018. Hittil i år er innleiekostnadene 
33 mill. kroner høyere enn budsjettert og 11,7 mill. kroner høyere enn for samme 
periode i fjor. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppa per 1. kvartal 2018 er på 9,3 %. Det er 0,4 % høyere enn i 
2017 for samme periode, og hvor forklaringen er at korttidsfraværet har økt. 
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Figur 8 Sykefravær i foretaksgruppen 2016-2018.. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Heltidskultur 
Viser til tidligere virksomhetsrapporter og andel heltid ca. 76 – 77 % i foretaksgruppen. 
Indikatoren er knyttet til fastansatte. Mange av våre ansatte jobber ekstravakter i tillegg 
til sin faste stillingsandel, og hvor det reelle antallet som jobber tilsvarende full stilling 
er høyere enn indikatoren tilsier. 
 
Av alle arbeidstakere i foretaksgruppen som hadde en fast stillingsandel i form av deltid, 
enten som vikar eller fast ansatt, var det i løpet av 2017 ca. 400 ansatte som jobbet 
tilsvarende full stilling i gjennomsnitt, inklusive merarbeid og overtid. 
 

 
Tabell 12 Antall deltidsansatte som i 2017 gjennomsnittlig har jobbet tilsvarende full stilling. Kilde: Helse 
Nord LIS. 

 
Mange ansatte i foretaksgruppen er timelønnet og tar løpende avtalte vakter. 
Hovedtyngden av timelønnet personell jobber langt mindre enn 75 % i gjennomsnitt, det 
er gjerne studenter og andre som påtar seg enkeltoppdrag. I 2017 var det ca. 80 som 
jobbet tilsvarende 75 % stilling eller mer i gjennomsnitt. Av disse var det 10 som jobbet 
tilsvarende full stilling.  

 Antall av TILSATTNR Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge Totalsum

01. Adm. og ledere 1 2 6 3 12

02. Pasientrettede stillinger 1 2 11 24 38

03. Leger 7 6 6 21 40

04. Psykologer 1 1

05. Sykepleiere 21 30 93 57 201

06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 1 6 13 8 28

07. Diagnostisk personell 5 4 9

09. Drifts/teknisk personell 3 1 5 7 16

10. Ambulansepersonell 7 10 11 21 49

Totalsum 41 58 150 145 394
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Tabell 13 Antall timelønnet personell som i 2017 gjennomsnittlig har jobbet tilsvarende 75 % stilling eller 
mer. Kilde Helse Nord LIS. 

 
Dette viser at det reelt sett er flere som jobber tilsvarende full stilling enn bare de som 
har en fast 100 % stilling. Videre viser det at foretaksgruppen har et 
arbeidskraftpotensiale, et mulighetsrom, og grunnlag for nærmere vurdere å opprette 
flere faste hele stillinger. Det avgjørende vil trolig være hvordan disse ressursene blir 
organisert, slik at ressursene blir utnyttet på en god måte. 
 

 Antall av TILSATTNR Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge Totalsum

01. Adm. og ledere 3 3

02. Pasientrettede stillinger 1 3 9 13

05. Sykepleiere 6 1 5 4 16

06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 1 1 2

07. Diagnostisk personell 3 3

09. Drifts/teknisk personell 1 6 2 14 23

10. Ambulansepersonell 6 1 5 8 20

Totalsum 18 8 16 38 80

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 30




