
 

 

 

Møtedato: 21. november 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2018 

 

Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen pr. 31. oktober 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 noe høyere enn på samme tid i fjor (0,4 %). 
Dag/poliklinikk er i sum økt med 3,7 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk 
dagaktivitet: Helgelandssykehuset HF mest (+6,1 %), Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF (+4,1 %), Nordlandssykehuset HF (3,3 %) og Finnmarkssykehuset HF (+0,1 %). 
Finnmarkssykehuset HF (-4,1%) og Nordlandssykehuset HF (-0,2%) har nedgang i 
døgnaktivitet, mens de øvrige helseforetakene 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 TSB1 kortere enn for somatiske fag, men 
ventetiden øker noe innen psykisk helsevern. Ventetiden for TSB har hatt en nedgang. 
Dette er en utvikling som bekymrer oss. 
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til oktober 
2018 er på 65 %, mens nasjonalt krav er 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for 
samme periode. 
 
  

                                                        
1 TSB: tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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Økonomi 

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

 
Oktober 2018 viser et positivt regnskapsresultat på 4 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på 18,6 mill. kroner.  Den negative utviklingen ved Nordlandssykehuset 
HF er i underkant av forventning, mens den negative utviklingen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er overraskende. Den økonomiske situasjonen for 
begge er urovekkende. 
 
Det er bokført investeringer for 1,56 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 budsjett.   
 
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 140-
150 mill. kroner.  
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Pr. oktober 2018 var det gjennomsnittlige forbruket 13.986 månedsverk i 
foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 113 månedsverk. Den gjennomsnittlige 
økningen pr. september 2018 var 98 månedsverk. 
 
Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. september 2018 er 8,3 %. For de ni første 
månedene er sykefraværet noe redusert for perioden 2016-2018. 
 
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 dager innen utgangen av 2021 og fjerning av fristbrudd, er det 
fremdeles arbeid som gjenstår.  
 
Med hensyn til aktivitetsutvikling og krav til prioritering har helseforetakene ulike 
utfordringer. 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. I tråd med tidligere vedtak, vil adm. 
direktør legge frem en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen pr. utgangen 
av november 2018 (styremøte 19. desember 2018), med vurdering av behov for nye 
føringer for langsiktig plan 2020-2027. 
 
Adm. direktør forventer at styrene i helseforetakene forsterker arbeidet med 
gjennomføringen av tiltak.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2018 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den 

økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 
19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i 
foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 15. november 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 10-2018   
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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 

60,8  -0,8 

Fristbrudd siste måned 1,9 %  -0,6 p.p 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
  

Alle kontakter - somatikk 561 629 +19 172  
Poliklinisk aktivitet – 
PHV 

123 877 +1 806  

Poliklinisk aktivitet – 
PBHU 

56 385 + 3 789  

Poliklinisk aktivitet - TSB 15 311 + 1 044  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
Oktober 2018 +4,1 +22,7 -18,6 
Hittil i år +107,6 +231,2 -123,6 
Stillingstyper Heltid Deltid  

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

2018 
jan-sept 

2017 
Endring  

Prosent  8,3 % 8,4 % -0,1%  

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 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 oktober 2018 på 60,8 dager. Krav fra eier 
er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
Sammenlignet med oktober 2017 (59,9) dager) er ventetiden for avviklede tilnærmet på 
samme nivå. Fristbruddene for avviklede er for oktober 2018 på 1,9 %, som er 0,6 % 
prosent poeng under oktober 2017 (2,5%).  
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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 54 dager som 
også er over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med oktober 2017 
(54,5 dager) er ventetiden for ventende pasienter tilnærmet på samme nivå.  
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for oktober 2018 0,7 % og har en positiv utvikling 
sett i forhold til oktober 2017 (1,0 %). 
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Aktivitet 
Somatikk  
Antall døgnopphold er samlet noe høyere enn på samme tid i fjor (0,4 %). 
Dag/poliklinikk er i sum økt med 3,7 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk 
dagaktivitet. Helgeland mest (+6,1%), UNN HF (+4,1%). NLSH HF (3,3 %). FIN HF 
(+0,1%). FIN HF (-4,1%) og NLSH HF (-0,2%) har nedgang i døgnaktivitet, mens de 
øvrige helseforetakene 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 542 457 561 629 3,5 %

Totalt antall opphold somatikk 122 986 127 964 4,0 %

herav

dagopphold poliklinikk 38 671 41 436 7,2 %

dagopphold innlagte 16 212 18 163 12,0 %

heldøgnsopphold innlagte 68 103 68 365 0,4 % endring dag/poliklinisk samlet

3,7 %

Polikliniske konsultasjoner 419 471 433 665 3,4 %

TSB polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark                  883                  728 -17,6 %

UNN              6 747              8 423 24,8 %

NLSH              4 240              3 718 -12,3 %

Helgeland              2 397              2 442 1,9 %

Sum 14 267           15 311           7,3 %

PHBU polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark              8 339              8 294 -0,5 %

UNN            18 280            20 291 11,0 %

NLSH            15 838            18 321 15,7 %

Helgeland            10 139              9 479 -6,5 %

Sum 52 596           56 385           7,2 %

PHV polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark            19 468 19 096           -1,9 %

UNN 49 539           51 132           3,2 %

NLSH 29 290           30 342           3,6 %

Helgeland 23 774           23 307           -2,0 %

Sum 122 071         123 877         1,5 %
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Den gylne regel 

 
Tabell 8: Resultat – gylne regel per oktober 2018 for Helse Nord inkl. kjøp fra private 

 
1. Ventetid avviklede gjennomsnitt hittil i år 
2. Antall polikliniske opphold iht. innsatsstyrt finansiering 
3. Korrigerte kostnader 
 
Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatiske fag, men 
ventetiden øker i psykisk helsevern. For TSB er det reduksjon i ventetiden. 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.  
 

Ventetid 2017 2018 Endring

Somatikk 59,5 58,2 -2,2 %

PHV 47,8 49,2 2,9 %

PHBU 52,1 53,1 1,9 %

TSB 41,1 37,1 -9,7 %

Aktivitet 2017 2018 Endring

Somatikk 419 471                   433 665                   3,4 %

PHV 122 071                   123 877                   1,5 %

PHBU 52 596                     56 385                     7,2 %

TSB 14 267                     15 311                     7,3 %

Kostnader 2017 2018 Endring

Somatikk 7 696 385 884       8 041 953 396       4,5 %

PHV 1 283 292 933       1 367 527 595       6,6 %

PHBU 352 286 228           363 995 238           3,3 %

TSB 312 085 285           325 973 950           4,5 %
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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 –oktober 
2018 er på 65 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 
65 % for samme periode. 
 
Økonomi 
Resultat  
Oktober 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +4 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -18,6 mill. kroner.   
 

 
Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  
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Helgelandssykehuset har hatt en positiv resultatutvikling i oktober og prognosen viser 
at de styrer mot resultatkravet fra Helse Nord RHF på 20 mill. 
 
Nordlandssykehuset hadde ytterligere negativ resultatutvikling i oktober og har justert 
prognose til -65 mill. 
 
Resultatutviklingen ved UNN HF er bekymringsfull og trenden fra september fortsetter i 
oktober. Ny prognose viser at UNN HF styrer mot -50 mill. Dette er en forverring av 
prognosen med -90 mill. kroner fra august. Det vises til vedlegg 1 for nærmere 
beskrivelse av status.  
 
I forslag til Statsbudsjett 2019 er det oppgitt at ISF-prisen for 2018 er satt 0,8 % for lavt 
innen somatisk virksomhet og 2,5% for lavt innen psykisk helsevern og TSB. I dialog 
med øvrige regioner og HOD vil det avklares om dette skal inntektsføres på 
regnskapsåret 2018.  Dette vil evt. bedre resultatet i 2018 med i størrelsesorden 25 mill. 
kroner.   
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 140-
150 mill. kroner.  
  

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

 
  

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

Basisramme 1 062 193 1 062 975 -782 0 % 10 055 331 10 061 880 -6 549 0 %

Kvalitetsbasert finansiering 3 351 3 413 -61 -2 % 33 198 33 276 -78 0 %

ISF egne pasienter 303 667 304 698 -1 031 0 % 2 739 410 2 867 104 -127 694 -4 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 6 010 10 005 -3 995 -40 % 164 578 176 491 -11 913 -7 %

Gjestepasienter 13 897 7 939 5 958 75 % 96 409 85 544 10 865 13 %

Laboratorie og radiologiske inntekter 25 012 23 950 1 062 4 % 232 922 234 083 -1 160 0 %

Utskrivningsklare pasienter 2 083 4 270 -2 187 -51 % 36 123 30 314 5 809 19 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 019 571 448 78 % 10 473 5 545 4 928 89 %

Andre øremerkede tilskudd 40 276 45 649 -5 372 -12 % 335 590 418 513 -82 923 -20 %

Andre driftsinntekter 90 665 79 935 10 730 13 % 728 701 731 060 -2 360 0 %

Sum driftsinntekter 1 548 173 1 543 404 4 769 0 % 14 432 734 14 643 810 -211 076 -1,4 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 94 232 94 334 -103 0 % 934 134 910 797 23 337 2,6 %

Kjøp av private helsetjenester 74 303 71 863 2 441 3 % 720 848 725 177 -4 329 -0,6 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 141 695 142 446 -751 -1 % 1 344 087 1 369 570 -25 484 -1,9 %

Innleid arbeidskraft 27 205 8 564 18 641 218 % 211 972 90 384 121 588 134,5 %

Fast lønn 719 539 712 943 6 596 1 % 6 685 513 6 710 459 -24 945 -0,4 %

Overtid og ekstrahjelp 50 723 53 478 -2 755 -5 % 487 304 449 007 38 297 8,5 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 115 760 117 610 -1 850 -2 % 1 139 684 1 148 837 -9 153 -0,8 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -42 559 -39 175 -3 383 9 % -428 354 -384 545 -43 809 11,4 %

Annen lønn 62 602 58 168 4 435 8 % 527 528 549 470 -21 942 -4,0 %

Avskrivninger 65 287 69 154 -3 868 -6 % 623 912 679 073 -55 161 -8,1 %

Nedskrivninger 2 196 0 2 196 0 % 2 615 419 2 196 524,4 %

Andre driftskostnader 232 019 228 891 3 129 1 % 2 078 008 2 140 070 -62 062 -2,9 %

Sum driftskostnader 1 543 003 1 518 276 24 726 2 % 14 327 252 14 388 718 -61 466 -0,43 %

Driftsresultat 5 171 25 128 -19 957 -79 % 105 483 255 093 -149 610 -58,6 %

Finansinntekter 2 062 921 1 141 124 % 26 626 9 215 17 412 189,0 %

Finanskostnader 3 111 3 279 -168 -5 % 24 331 32 786 -8 455 -25,8 %

Finansresultat -1 049 -2 357 1 309 -56 % 2 295 -23 571 25 866 -109,7 %

Ordinært resultat 4 122 22 771 -18 649 -82 % 107 778 231 521 -123 744 -53,4 %

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

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

Skattekostnad 0 21 -21 -100 % 0 303 -303 -100,0 %

(Års)resultat 4 122 22 750 -18 670 -82 % 107 778 231 218 -123 440 -53,4 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

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

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader 4 122 22 750 -18 670 -82 % 107 778 231 218 -123 440 -53,4 %

Oktober Akkumulert per Oktober
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Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for 1,56 mrd. kroner per oktober. 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 

  

Oktober

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %

(mill kr) 2002-2017 2018 2018  hittil 2018

Helse Nord RHF 179,1 192 371 38,2 10 %

P-85 større prosjekt 0 0

Finnmark 111 165 276 382,9 139 %

UNN 544 349 893 606,3 68 %

NLSH 109 427 536 436,8 82 %

Helgeland 120 133 253 40,9 16 %

Apotek 0 8 8 2,6 33 %

HN IKT 51 138 190 57,2 30 %

SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 1564,9 62 %
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Personal  
Bemanning 
Per oktober var det gjennomsnittlige forbruket 13.986 månedsverk i foretaksgruppen. 
Dette tilsvarer en økning av 113 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 + 15, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 45, Nordlandssykehuset + 47 og Sykehusapoteket 
Nord + 9. Ved øvrige foretak er det kun mindre variasjoner.  
 

  
Figur 9 Månedsverk pr foretak per oktober 2016-2018. Kilde: HN LIS 
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Samlede lønnskostnader utgjorde 933 mill. kroner i oktober 2018 og var 21,6 mill. 
kroner høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 60 mill. kroner høyere enn 
budsjettert og 249,2 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor.  
 
Kostnadene knyttet til fastlønn har økt med 4 % og variabellønn 5 %. 
Pensjonskostnadene er redusert med 7 % og offentlige tilskudd og refusjoner har økt 
med 3 %. 
 
Innleiekostnadene var 18 mill. kroner høyere enn budsjettert i august 2018. Hittil i år er 
innleiekostnadene 89 mill. kroner høyere enn budsjettert og 25,2 mill. kroner høyere 
enn for samme periode i fjor. 
 
Heltidskultur 
Heltidskulturen forsterker seg i foretaksgruppen. Regionalt nærmer vi oss 78 %, som er 
forventet gjennom realiseringen av bemanningssentre ved foretakene. 
 

 
Figur 10 Andel heltid per oktober 2018 foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: HN LIS 

 
Utviklingen gjør også utslag på den gjennomsnittlige stillingsandelen, som fortsetter å 
øke i 2018. 
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Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel fastansatte foretaksgruppen. Kilde HN LIS 

 
Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppa per september 2018 er 8,3 %. For de 9 første 
månedene er sykefraværet marginalt redusert for perioden 2016 - 2018.  
 

 
Figur 12 Sykefravær i foretaksgruppen jan-september 2016 - 2018. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene og fraværet 
holder seg innenfor styringsmålet 7,5 %.  Finnmarkssykehuset har et fravær tilsvarende 
i 2016 på 8,3 %. Nordlandssykehuset opprettholder reduksjonen i nivået fra 2016 til 
2017 og har et sykefravær på 8,4 % for de ni første månedene i 2018.  
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 Figur 13 Sykefravær pr. helseforetak, jan – sept 2016 – 2018 
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Vedlegg 1 Økonomisk situasjon ved UNN HF 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Utdrag fra foretakets sak 87/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport 
 
Vurdering 
Økonomi  
September ga et negativt budsjettavvik på minus 27 mill kr. Det negative resultatet 
skyldes i hovedsak lavere pasientrelatert inntekt. ISF inntektene var 22 mill kr lavere 
enn budsjett. Videre er personalkostnaden (korrigert for forskning) 7 mill kr høyere enn 
budsjettert. Av dette er overforbruket på innleie fra firma 6,9 mill kr. 
 
For raskt å kunne snu den negative, økonomiske utviklingen ble klinikkene og sentrene 
etter resultatet pr august, gitt i oppdrag å innføre streng styring og begrensninger på 
ansettelser, innkjøp og reiser ut 2018. Det samme gjaldt for innleie og bruk av overtid. 
Den økonomiske situasjonen og arbeid med tiltak har i tillegg hatt stort fokus i 
ledergruppen i lang tid.  
 
De iverksatte tiltak viser seg dessverre ikke å ha hatt ønsket effekt og styringen av 
økonomien må strammes inn ytterligere. Direktøren har deltatt på klinikkledermøter i 
alle klinikkene for å forsterke og underbygge budskapet om den kritiske økonomiske 
situasjonen som UNN befinner seg i og behovet for innstramming. På møtene ble 
oversikt over utvikling fra 2016 til i dag på aktivitet, årsverk, innleie, overtid, innkjøp og 
kurs- og reisekostnader gjennomgått. I tillegg ble ytterligere økonomisk mulige tiltak 
diskutert. Prognosene for de enkelte klinikker er gjennomgått på nytt, med det resultat 
at det er store endringer siden august. Pr august ble det rapportert at UNNs eget 
overskuddskrav ikke ville nås i 2018 og prognosen ble rapportert å være at vi skulle 
klare overskuddskravet fra RHF-et på 40 mill kr.  
 
Prognosen for 2018 er nå justert til et negativt resultat på 50 mill kr. Dette betyr et 
negativt budsjettavviket på 90 mill kr. Innbakt i dette ligger noen positive økonomiske 
effekter i årets siste måneder. I oktober blir det en positiv effekt av avregning på ISF-
inntekter for 2017 på 8 mill kr. Videre er det hittil i år brukt noe mindre penger enn 
budsjettert på biologiske medikamenter. Det har i tillegg vært et mindre forbruk på 
ekstrakostnader i forbindelse med tunge pasienter. Avskrivningskostnaden har en 
positiv effekt i årets siste måneder.  
 
Den nye prognosen gir en svært negativ innvirkning på våre investeringer i 
medisinteknisk utstyr, samt muligheter for å gjøre ombygginger i tråd med vedtatt 
arealplan fase 1. Årets investeringsramme er brukt opp og store deler av neste års 
ramme er fordelt. UNN er i en alvorlig situasjon hvor vi kun unntaksvis kan erstatte 
kritisk utstyr som blir kassert. Dette kan påvirke pasientbehandlingen i tillegg til at det 
kan påføre UNN ekstra kostnader gjennom fristbrudd og gjestepasientutgifter. Sak 
87/2018 Sak 87/2018 - side 3 av 34.  
 
Den negative økonomiske utviklingen har fått store konsekvenser for arbeidet med 
virksomhetsplan og budsjett for 2019. Flere planlagte dialogmøter med klinikkene er 
utsatt for å gi utvidet tid til å jobbe frem gjennomførbare tiltak for 2019 som dekker 
både omstillingsutfordringen og inngangshastigheten.  
 

Styremøte Helse Nord RHF
21NOV2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 67



 
Konklusjon  
Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser at UNN innenfor en rekke områder jobber 
godt. Den økonomiske situasjonen er imidlertid svært krevende, en situasjon som ble 
forsterket etter et særdeles dårlig resultat i september. Prognosen viser at den negative 
trenden fortsetter til tross for de tiltak som er besluttet iverksatt. Direktøren har 
gjennom flere ekstraordinære budsjettmøter, både i klinikklederteamene og i 
ledergruppa, forsterket budskapet ovenfor klinikk- og sentersjefer om at det forventes 
ytterligere innsats med stram styring av ansettelser, innkjøp, reiser, innleie og bruk av 
overtid ut 2018 slik at det gir positive effekter i regnskapet. I tillegg til de kortsiktige 
tiltakene forventes det at de øvrige, planlagte tiltak gjennomføres som forutsatt. 
Prognosen for 2018 er justert til et negativt resultat på 50 mill kr. 
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