
 

 

 

Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2018 

 

Styresak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018 

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

 
Tabell 1 Ventetid og fristbrudd avviklede pasienter siste måned. Kilde: HN LIS  

 

 
Tabell 2 Ventetid og fristbrudd ventende pasienter siste måned. Kilde: HN LIS. 
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Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet  
Somatikk og psykisk helsevern og rus 
Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (-0,1 %). Dag/poliklinikk er i sum økt 
med 3,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, med unntak av 
Finnmarkssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF øker mest (+5,1%), 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (+3,5 %) og Nordlandssykehuset HF (2,9 %). 
Finnmarkssykehuset HF har en reduksjon (-0,2%). Finnmarkssykehuset HF (-5,2 %) har 
også nedgang i døgnaktivitet -5,2 %), øvrige helseforetak har vekst.  
  
Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike 
helseforetakene.  
 
Den gylne regel 
Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatiske fag, men 
ventetiden øker i psykisk helsevern og for TSB. Dette er ikke i tråd med målsettingen i 
den gylne regel. Følgende tiltak er identifisert for å lykkes å redusere ventetiden 
innenfor disse områdene: 
1. Implementere ny fagplan for TSB. Innebærer bl.a. klar styrking av det polikliniske 

tilbudet 
2. Etablere flere avtalespesialister innen psykisk helsevern 

• Planlagt økning antall spesialister ~50 % i løpet av 2019 
• Økt poliklinisk kapasitet vil ventelig bidra til kortere ventetider 

3. Implementere pakkeforløp for psykisk helsevern 
4. Etablere regionale døgnplasser i sikkerhetspsykiatrien 
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til september 
2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 
65 % for samme periode. 
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Økonomi 

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

 
September 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -22 mill. kroner.   
 
Det vises til styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 (styremøte 29. 
august 2018). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: … Adm. direktør 
bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. … 
Orientering om helseforetakenes tiltaksplaner gis i vedlegget til denne styresaken.  
 
Det er bokført investeringer for 1,33 mrd. kroner pr. september 2018. 
Finnmarkssykehuset HF har bokført større investeringer enn godkjent ramme, jf. 
prognostisert merforbruk på Kirkenes sykehus. Likviditeten er noe svakere enn 
planlagt, og forklares i hovedsak med svakere resultatutvikling enn budsjettert.   
 
Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord 
ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 210-
230 mill. kroner. 
 
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Pr. september 2018 var det gjennomsnittlige forbruket 13.982 månedsverk i 
foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning på 102 månedsverk. Den gjennomsnittlige 
økningen pr. august 2018 var 98 månedsverk, sammenliknet med hittil i fjor. 
 
Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. august 2018 er 8,5 %. For de åtte første 
månedene er sykefraværet identisk i perioden 2016-2018. Den marginale forskjellen er 
at mellomtidsfraværet har gått ned og langtidsfraværet litt opp. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall. 
Sammenlignet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i 
gjennomsnittlig ventetid og fjerning av fristbrudd, er det fremdeles arbeid som gjenstår.  
 
Helseforetakene har ulike utfordringer med hensyn aktivitetsutvikling og økonomi. 
Adm. direktør følger opp de aktuelle helseforetakene.  
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Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar den økonomiske 
situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle 
helseforetakene har god oversikt over årsakene.  
 
Adm. direktør forventer at styrene i helseforetakene forsterker arbeidet med 
tiltaksgjennomføringen.  
 
Nærmere avviksanalyse vil bli lagt frem i styremøte 24. oktober 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2018 til orientering.  
 
2. Styret tar informasjonen om ny prognose for overskudd 2018 til orientering, og ber 

adm. direktør senest i virksomhetsrapport nr. 11-2018 legge frem en vurdering av 
risiko for manglende måloppnåelse av resultatkravene for 2019. 

 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 9-2018   
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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 fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) siste måned 

63,7  -3 

Fristbrudd siste måned 2,8 %  -0,2 p.p 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
  

Alle kontakter - somatikk 496 941 +14 411  
Poliklinisk aktivitet – 
PHV 

109 213 +735  

Poliklinisk aktivitet – 
PBHU 

48 976 + 3 119  

Poliklinisk aktivitet - TSB 13 493 + 928  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
September 2018 +0,5 +27,6 -22,0 
Hittil i år +103,5 +208,5 -105 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77,8 % 22,2 %  
Sykefravær jan - august 

2018 
jan-august 

2017 
Endring  

Prosent  8,5 % 8,5 % +0,0%  
Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord  

 
 
   

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 40



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 anonymiserte data) 

 

 
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 anonymiserte data)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for september 2018 på 63,7 dager. Krav fra 
eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
Sammenlignet med september 2017 (66,7) dager) er ventetiden for avviklede noe 
lavere. Fristbruddene for avviklede er for september 2018 på 2,8 %, som er 0,2 % 
prosent poeng under september 2017 (2,6%).  
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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 anonymiserte data 

 

 
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 anonymiserte data) 
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 
Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for september 2018 på 58,9 dager som 
også er over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med september 2017 
(58,5 dager) er ventetiden for ventende pasienter omtrent på samme nivå.  
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for september 2018 1,0 % mot september 2017 på 
1,3 %. 
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Aktivitet 
Somatikk  
Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (-0,1 %). Dag/poliklinikk er i sum økt 
med 3,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, med unntak av FIN HF. 
Helgeland mest (+5,1%), UNN HF (+3,5 %) og NLSH HF (2,9 %). FIN HF har en reduksjon 
(-0,2%). Finnmark (-5,2 %) har også nedgang i døgnaktivitet -5,2 %), øvrige 
helseforetak har vekst.  
  

 
Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Psykisk helsevern og rus 
I tabellene nedenfor vises antall polikliniske opphold slik disse telles i regelverket for 
innsatsstyrt finansiering.   
 
Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike 
helseforetakene.  

 
Tabell 7 Polikliniske opphold PHV og TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: Analysesenteret 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner 482 530 496 941 3,0 %

Totalt antall opphold somatikk 110 371 113 843 3,1 %

herav

dagopphold poliklinikk 34 695 36 462 5,1 %

dagopphold innlagte 14 482 16 219 12,0 %

heldøgnsopphold innlagte 61 194 61 162 -0,1 % endring dag/poliklinikk samlet

3,1 %

Polikliniske konsultasjoner 372 159 383 098 2,9 %

TSB polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 799                   609                      -23,8 %

UNN 5 916                7 423                   25,5 %

NLSH 3 738                3 323                   -11,1 %

Helgeland 2 112                2 138                   1,2 %

Sum 12 565             13 493                 7,4 %

PHBU polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 7 308                7 322                   0,2 %

UNN 15 721             17 541                 11,6 %

NLSH 13 890             15 936                 14,7 %

Helgeland 8 938                8 177                   -8,5 %

Sum 45 857             48 976                 6,8 %

PHV polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 17 377             16 739                 -3,7 %

UNN 43 929             45 144                 2,8 %

NLSH 26 100             26 875                 3,0 %

Helgeland 21 072             20 455                 -2,9 %

Sum 108 478           109 213              0,7 %

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 45



Den gylne regel 

 
Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatiske fag, men 
ventetiden øker i psykisk helsevern og for TSB. Dette er en utvikling som bekymrer oss 
Aktiviteten har utviklet seg i riktig retning i løpet av 2018. I psykisk helsevern for 
voksne har det vært stort press på døgntilbudet. Helse Nord har lyktes i å prioritere 
psykisk helsevern og TSB økonomisk. Det er etablert nye tilbud i regionen innen psykisk 
helsevern. Disse tilbudene er medikamentfritt, utviklingshemmede, sikkerhetspsykiatri 
og SIFER. I TSB har Helse Nord styrket avtalen om kjøp fra private og vi har styrket 
finansieringen av det polikliniske tilbudet 
 
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.  
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Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Kilde: NPR 

 
Figur 6 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i regionen. Kilde: NPR 
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar –september 
2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 
65 % for samme periode. 
 
Økonomi 
Resultat  
September 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -22 mill. kroner.   
 

 
Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
  

Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

september september september hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset 5,3 1,7 3,6 15,6 15,0 0,6 8,2 20,0

Nordlandssykehuset -3,3 0,4 -3,7 -41,5 3,8 -45,3 -11,2 5,0

UNN -23,7 3,3 -27,0 -34,9 30,0 -64,9 -12,6 40,0

Finnmarkssykehuset 4,3 2,0 2,3 -0,6 18,0 -18,6 23,8 24,0

Sykehusapotek Nord -0,7 -0,3 -0,4 6,6 1,9 4,7 4,3 1,0

Helse Nord IKT 0,4 -0,1 0,5 10,6 0,3 10,3 4,1 0,0

Helse Nord RHF 18,1 15,5 2,6 147,6 139,5 8,1 195,6 186,0

SUM Helse Nord 0,5 22,6 -22,0 103,5 208,5 -105,0 212,2 276,0
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Det vises til styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 (styremøte 29. 
august 2018). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: … Adm. direktør 
bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. … 
I det følgende gis det en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner. 
 

 
Tabell 9 Avvik fra styringskrav for FIN HF, UNN HF og NLSH HF. 

Helseforetakene har rapportert tiltaksplaner. Disse vises som vedlegg i denne saken.  
 
Finnmarkssykehuset – avvik pr. september på -18,6 mill. kroner. 
Inntekter:           26,9 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:           8,3 mill. kroner høyere enn budsjett 
Finansres.:         16,6 mill. kroner bedre enn budsjett 
 
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet nye tiltak i Hammerfest, gjennomgått og 
risikovurdert tiltaksplanene i august hvor disse ble nedjustert med 10 mill. kroner. I 
budsjettarbeidet for 2019 utarbeider klinikkene ytterligere tiltak for å nå 
budsjettkravene. Det forventes ikke at foretakets gjennomgang av nye tiltak vil være 
tilstrekkelig til at styringsmålet for 2018 vil bli innfridd. 

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge: Avvik pr. september på -64,9 mill. kroner.  
Inntekter:          182,8 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:         110,7 mill. kroner lavere enn budsjett 
Finansres.:            7,2 mill. kr. bedre enn budsjett 
 
Budsjettavviket har forverret seg ytterligere med -27 mill. kroner i september til et 
negativt budsjett på -64,9 mill. kroner.  Per september er DRG-aktiviteten 6,4 % lavere 
enn forutsatt.  ISF-inntektene er om lag 100 mill. kroner lavere enn budsjett hittil i år.   
 
Nordlandssykehuset: Avvik pr. september på -45,3 mill. kr. 
Inntekter:              4,8 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:          42,8 mill. kroner høyere enn budsjett 
Finansres.:            2,3 mill. kroner bedre enn budsjett 
 
Nordlandssykehuset har per september 2018 et budsjettavvik på -45,5 mill. kroner. 
Avvik i september måned er -3,7 mill. kroner.  
 
Hovedårsaken til lavere inntekt enn plan er for lave ISF-inntekter på 4,3 mill. kroner. På 
kostnadssiden er det fortsatt merforbruk på innleie og vikarer.  Det er iverksatt tiltak av 
kortsiktige karakter og tiltak med noe lengre horisont.   
 Videreføring av etablerte strakstiltak, samt utvikling og iverksettelse av nye 

kostnadsbegrensede tiltak innen korte frister.  
 Intensivere arbeidet med styring av bemanningsplaner, normer og forbruk målt mot 

beste praksis innenfor og utenfor eget foretak.   
 Endringer i styringsstruktur    
  

Finnmarkssykehuset -18,6 9,0 24,0 -15,0

UNN HF -34,9 0,0 40,0 -40,0

Nordlandssykehuset -45,3 -50,0 5,0 -55,0

Foretak
Avvik per 

september
Prognose

Resultat-

krav
Avvik

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 48



Tiltaksplaner for kortsiktige tiltak utarbeides i klinikker og stabsavdelinger, og arbeidet 
med videre tilpasning for 2019/2020 pågår. 
 
Styret i Nordlandssykehuset vil innen 31.12.2018 få seg forelagt en økonomisk 
omstillingsplan for 2019  
  
Det forventes ikke at foretakets gjennomgang av nye tiltak vil være tilstrekkelig til at 
styringsmålet for 2018 vil bli innfridd. 
 
Det gjennomføres felles oppfølgingsmøte med helseforetakene 23.oktober 2018. 
  
Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord 
ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 210-
230 mill. kroner.  
  

 
Tabell 10 Resultat pr. september 2018. Kilde: ØBAK. 

 
  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Basisramme 1 064 331 1 064 320 11 0 % 8 993 138 8 998 905 -5 767 0 %

Kvalitetsbasert finansiering 3 350 3 411 -61 -2 % 29 846 29 863 -17 0 %

ISF egne pasienter 274 699 302 983 -28 284 -9 % 2 435 743 2 562 406 -126 663 -5 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 13 402 12 125 1 277 11 % 158 568 166 486 -7 919 -5 %

Gjestepasienter 11 979 9 295 2 685 29 % 82 512 77 605 4 907 6 %

Laboratorie og radiologiske inntekter 23 617 27 194 -3 577 -13 % 207 911 210 133 -2 222 -1 %

Utskrivningsklare pasienter 3 975 2 604 1 372 53 % 34 040 26 044 7 996 31 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 140 571 569 100 % 9 453 4 974 4 480 90 %

Andre øremerkede tilskudd 38 576 45 711 -7 134 -16 % 295 314 372 864 -77 551 -21 %

Andre driftsinntekter 77 377 78 303 -926 -1 % 638 036 651 125 -13 089 -2 %

Sum driftsinntekter 1 512 448 1 546 517 -34 068 -2 % 12 884 561 13 100 406 -215 845 -1,6 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 94 397 91 061 3 336 4 % 839 902 816 462 23 440 2,9 %

Kjøp av private helsetjenester 63 792 70 615 -6 823 -10 % 646 545 653 314 -6 769 -1,0 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 135 921 144 370 -8 449 -6 % 1 202 391 1 227 124 -24 732 -2,0 %

Innleid arbeidskraft 25 965 12 511 13 454 108 % 184 768 81 820 102 948 125,8 %

Fast lønn 716 169 718 505 -2 336 0 % 5 965 974 5 997 516 -31 541 -0,5 %

Overtid og ekstrahjelp 53 625 44 052 9 573 22 % 436 581 395 529 41 052 10,4 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 116 130 119 023 -2 894 -2 % 1 023 925 1 031 228 -7 303 -0,7 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -39 365 -37 522 -1 843 5 % -385 796 -345 370 -40 425 11,7 %

Annen lønn 62 234 70 914 -8 681 -12 % 464 925 491 302 -26 377 -5,4 %

Avskrivninger 65 757 67 063 -1 306 -2 % 558 625 609 919 -51 294 -8,4 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 419 419 0 0,0 %

Andre driftskostnader 216 723 220 992 -4 269 -2 % 1 845 989 1 911 179 -65 190 -3,4 %

Sum driftskostnader 1 511 346 1 521 585 -10 239 -1 % 12 784 249 12 870 442 -86 192 -0,67 %

Driftsresultat 1 102 24 932 -23 830 -96 % 100 312 229 965 -129 653 -56,4 %

Finansinntekter 2 678 921 1 756 191 % 24 564 8 293 16 271 196,2 %

Finanskostnader 3 105 3 279 -174 -5 % 21 220 29 507 -8 287 -28,1 %

Finansresultat -427 -2 357 1 930 -82 % 3 344 -21 214 24 558 -115,8 %

Ordinært resultat 675 22 575 -21 899 -97 % 103 656 208 751 -105 095 -50,3 %

Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 %

Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 %

Skattekostnad 0 19 -19 -100 % 0 282 -282 -100,0 %

(Års)resultat 675 22 556 -21 918 -97 % 103 656 208 468 -104 813 -50,3 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 %

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader 675 22 556 -21 918 -97 % 103 656 208 468 -104 813 -50,3 %

September Akkumulert per September
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Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for 1,33 mrd. kroner per september. Finnmarkssykehuset 
har bokført større investeringer enn godkjent ramme, jf. prognostisert merforbruk på 
Kirkenes sykehus.  

 
Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditeten er noe svakere enn planlagt, og forklares i hovedsak med svakere 
resultatutvikling enn budsjettert.   
  

 
Figur 7 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap 

 
  

Sept 

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %

(mill kr) 2002-2017 2018 2018  hittil 2018

Helse Nord RHF 179,1 145 324 33,2 10 %

P-85 større prosjekt 47 47

Finnmark 111 165 276 343,3 125 %

UNN 544 349 893 453,1 51 %

NLSH 109 427 536 403,1 75 %

Helgeland 120 133 253 39,9 16 %

Apotek 0 8 8 1,3 16 %

HN IKT 51 138 190 60,4 32 %

SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 1334,2 53 %
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Personal  
Bemanning 
Pr. september var det gjennomsnittlige forbruket 13.982 månedsverk i foretaksgruppen. 
Dette tilsvarer en økning av 102 månedsverk. Den gjennomsnittlige økningen per 
september var 98 månedsverk 
 

 
Figur 8 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 16, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 36 og Nordlandssykehuset + 49. Ved øvrige foretak 
er det kun mindre variasjoner.  
  
Samlede lønnskostnader utgjorde 935 mill. i september 2018 og var 7 mill. høyere enn 
budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 38 mill. høyere enn budsjettert og 202,5 mill. 
høyere enn for samme periode i fjor. 
  
Innleiekostnadene var 13,5 mill. høyere enn budsjettert i august 2018. Hittil i år er 
innleiekostnadene 103 mill. høyere enn budsjettert og 27,4 mill. høyere enn for samme 
periode i fjor. 
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Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppa per august 2018 er 8,5 %. For de 8 første 
månedene er sykefraværet identisk i perioden 2016 - 2018. Den marginale forskjellen 
finner vi ved at mellomtidsfraværet har gått ned og langtidsfraværet litt opp. 
 

 
Figur 9 Sykefravær i foretaksgruppen jan-august 2016 - 2018. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet i foretaksgruppen og er 
innenfor styringsmålet 7,5 %.  Finnmarkssykehuset har et fravær tilsvarende i 2016 
etter å ha redusert både kort- og langtidsfraværet fra ifjor. Nordlandssykehuset 
opprettholder reduksjonen i nivået fra 2016 til 2017 og har et sykefravær på 8,5 % for 
de åtte første månedene i 2018.  
 
 

 
 Figur 10 Sykefravær pr. helseforetak, jan – juli 2016 – 2018 
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Vedlegg 1 Innspill tiltak fra FIN HF, NLSH HF og UNN HF. 
 
Tiltak Finnmarkssykehuset HF  
 
Utdrag fra foretakets virksomhetsrapport 9-2018: 
 
Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet for september 2018. Statusrapporteringen 
gjøres med utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 
Budsjett 20182025, samt reviderte tiltaksplaner.   
Finnmarkssykehuset HF har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr september er det 
realisert tiltak for 23,1 mill., som utgjør 34 % av totalt budsjett før risikojustering på 68 
mill. Effekt av risikojustert budsjett er 44 %.  

  
Klinikk psykisk helsevern og rus har effekt av planlagte tiltak pr september og det er 
tiltakene på å øke gjestepasientinntekter og reduksjon i stillinger som gir best effekt.   
Klinikk Kirkenes har god effekt av strakstiltak som er iverksatt tidligere, men effekten 
for tiltakene for NKS vil ikke gi noen effekt før klinikken er flyttet inn i NKS. Så snart 
klinikk Kirkenes er flyttet inn i NKS vil de kunne iverksette tiltakene som var satt opp i 
tiltaksplanen som ble vedtatt i styresak 101/2017. Det er god grunn til å tro at 
klinikkens tiltak vil gi effekt når de er flyttet inn.   
Klinikk Prehospital har god effekt av planlagte tiltak pr september. Det er tiltakene om 
innføring av pasienttransportbil, overtakelse av lærlinger og legevaktstelefon som gir 
god effekt.   
Service, drift og eiendom har også god effekt av planlagte tiltak pr september. Service, 
drift og eiendom har også tiltak som er knyttet opp mot NKS som ikke gir effekt før man 
flytter inn i nytt bygg, men bøter på dette med strakstiltak som er utarbeidet og 
iverksatt i juni måned og viser god effekt pr september.   
Klinikk Hammerfest la frem forslag til revidert tiltaksplan for styret i mai. Klinikken 
kostnadsberegnet effekt av revidert tiltaksplan pr. august og er i gang med iverksetting 
nå i september måned. De reviderte tiltakene for klinikken er som følger:  
Redusere varekostnader og andre kostnader: 

 Elektive pasienter kan få resepter på forhånd slik at medisinene er klare 
postoperativt. Da slipper avdelingen å sende medikamenter med pasientene. 
Estimert helårseffekt på 0,1 mill.    

Redusere innleie og overtid  
 Benytte seg av bemanningsbyrå som man har avtale med i forhold til å rekruttere 

utenlandske spesialister innenfor radiologi. Estimert helårseffekt på 1,8 mill.  
 Videreutvikle allerede standardiserte pasientforløp, spesielt proteseprosedyre. 

Ha spesielt fokus på reduksjon av liggedøgn. Estimert helårseffekt på 0,23 mill.   
 Samarbeid på sommeren mellom Gyn og Kir/ort sengepost – gjelder fra 2019. 

Estimert helårseffekt på 0,15 mill.   
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 Dagkirurgen bemannes med én person i hele hovedferieperioden (samme 
tidsperiode som det er redusert aktivitet på Operasjon) på 8 uker. Estimert 
helårseffekt på 0,07 mill.  

  
Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken  

 Årsturnus for Kir/ort sengepost og poliklinikk skal samkjøres. Det innebærer at 
dersom det er lav aktivitet på poliklinikken, vil de ansatte jobbe på sengeposten. 
Estimert helårseffekt på 0,2 mill.  

 Tilpasse årsverk slik at det samsvarer med aktiviteten. Estimert helårseffekt på 
0,15 mill.  

 Stenge dagkirurgisk aktivitet én dag pr uke fra høsten 2018. Estimert helårseffekt 
på 0,23 mill.  

 Stenging av femdagersposten. Gjøre en analyse av bemanningsplan på medisinsk 
sengepost for å synliggjøre hvor mange stillinger som kan reduseres. Tar 
utgangspunkt i 6 stillinger til en kostnad på 570 000 pr stilling = helårseffekt på 
3,4 mill. Helg er ikke tatt med i beregningene og det er derfor knyttet usikkerhet 
ift helgebemanning.   

 Total helårseffekt av reviderte tiltak er beregnet til 6,3 mill.  
 Vurdering av tiltak   
Tiltaksplanen for klinikkene med forventet negativt avvik er risikovurdert og justert 
ned. Det er utarbeidet tiltak i kjernevirksomheten på totalt 64,7 mill. Disse tiltakene er 
risikovurdert og justert ned til 52,6 mill. Klinikk Kirkenes, Hammerfest og psykisk 
helsevern og rus har en prognose som viser -62,9 mill. i avvik. Dette betyr at klinikkene 
må ha tiltak tilsvarende 62,9 mill., og ytterligere tiltak på 10,3 mill. må utarbeides og 
implementeres for å drifte innenfor budsjettrammer. Det forventes at klinikk 
Prehospital og Service, drift og eiendom vil gå i balanse i 2019 og trenger dermed ikke 
utarbeide tiltak.   
Klinikk Kirkenes har revidert sin tiltaksplan og kommet opp med nye tiltak som skal 
erstatte de tiltakene som ble justert ned ved ny risikojustering av tiltakene. Det har 
klinikken gjort gjennom tiltak om økte inntekter på fagområdet på ernæringsfysiologi.   
Tiltakene til klinikk Hammerfest er også risikojustert og tatt ned. Klinikken har i den 
forbindelse utarbeidet nye tiltak som beskrevet i kapitlet over. Tiltakene som ikke har 
gitt effekt pr. september ble tatt ut av tiltaksplanene og nye tiltak som klinikken hadde 
utarbeidet ble lagt inn som erstatning for de tiltakene som ble tatt bort.   
Klinikk psykisk helsevern og rus har også fått redusert planlagt effekt av tiltakene sine 
etter risikojusteringen. De jobber med å finne nye tiltak for å erstatte det som er tatt ned 
i forbindelse med budsjettprosessen.   
 
Nordlandssykehuset HF 
Utdrag fra foretakets virksomhetsrapport 9-2018: 
Foretaksledelsen har drøftet og iverksatt de første av flere resultatforbedrende tiltak for 
å bremse den negative resultatutviklingen. Hovedtrekkene i dette er: 

1. Alle klinikker og staber har levert innspill til strakstiltak som på kort sikt skal gi 
en kostnadsreduksjon i driften. De etablerte strakstiltakene videreføres og nye 
kostnadsbegrensede tiltak skal utvikles og iverksettes innen kort tid. Klinikkene 
og stabene er pålagt å gjennomføre risikovurderinger og lov og avtalefestet 
behandling av tiltak før iverksettelse.     

2. Arbeid med styring av bemanningsplaner, normer og forbruk intensiveres. Dette 
skal måles mot beste praksis innenfor og utenfor eget foretak. Arbeidet er 
omfattende og vil gjelde for om lag 300 enheter. Det vil kreve mye ressursinnsats 
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fra den enkelte klinikk, økonomiavdelingen, HR avdelingen og fra den 
medisinskfaglige kompetansen i foretaksledelsen. 

3. Endring av styringsstruktur. Startet prosess med sikte på endringer i 
klinikkmodellen/styringsmodellen fra 01.01.2019. 

• Dialog-/drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennomføres 
fortløpende. 

• Prognosen for 2018 opprettholdes på -45 mill. kroner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Utdrag fra foretakets sak 74/2018 Tertialrapport 2. tertial 2018 med Kvalitets- og 
virksomhetsrapport, vedlegg 3 
 
Tiltak  
Som tidligere nevnt er det ikke realistisk at vi klarer vårt eget overskuddskrav i 2018 og 
prognosen per september et at vi skal klare kravet fra RHF-et på 40 millioner kroner. 
For å oppnå dette resultatet er det helt nødvendig å ta grep om økonomistyringen de 
siste månedene i året. Det er satt i gang flere tiltak som skal bremse kostnadsutviklingen 
fremover. Ved gjennomgang av tiltakene var det diskutert hvorvidt det bør innføres full 
reise-, innkjøp- og ansettelsesstopp. Beslutningen inntil videre er at alle klinikkene 
styrer tiltakene hver for seg, slik at vi ikke iverksetter unødvendige kontrollmekanismer 
i oppfølgingen.  
 
Et av tiltakene som er diskutert er full ansettelsesstopp. Fordelen med tiltaket er at det 
er ekstremt effektivt. På den andre siden er det stor mangel av personale i enkelte 
klinikker som gjør arbeidshverdagen utfordrende for de som jobber der. Risikoen vil 
være økt antall sykemeldinger og økt innleie. Det er derfor enighet om at alle, også de 
klinikker/senter som ikke har merforbruk, er svært restriktive med nyansettelser.  
Etter en runde med hva som er konsekvensene av full stopp av innleie fra firma ble det 
besluttet at også dette skal holdes på et minimum. Ved full stopp må aktiviteten på 
enkelte klinikker tas ned og effektene vil dermed utebli.  
 
Det tredje tiltaket som er igangsatt er mindre overtid. Alle disse tre første tiltakene 
handler om å øke fokuset på planlegging og å ta en ekstra runde på graden av 
nødvendighet før vi leier inn personale.  
 
I tillegg må alle klinikker/senter vurdere innkjøpsstopp som varer fra nå og ut 2018. 
Dette vil da gjelde både reisekostnader, forbruksartikler og andre driftskostnader.  
I OPIN klinikken, hvor det er størst utfordringer med mangel på personale, er det 
igangsatt et prosjekt for å finne løsninger på utfordringen. For den langsiktige løsningen 
er studieplassene til spesialsykepleierne (ABIKO) fylt opp. Samtidig må det rekruttering 
til på et område som er mangelvare i hele helse Norge. For å imøtekomme denne 
problemstillingen er det også et stort behov for fokus på oppgaveglidning og hvorvidt 
det er mulig å bruke annet personell til samme oppgaver.  
 
Et av fellestiltakene i 2018 er å få ned strykninger. Arbeidet er dessverre ikke kommet 
veldig langt, men bør ha god økonomiske effekt. Kostnadene som berøres er personal-, 
utstyrs og pasientreisekostnader. 
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