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Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter 

 
Tabell: Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 

 
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 
 



Ventetiden for avviklede pasienter i september var 76,5 dager noe som er 1,5 dager lenger enn forrige 
måned. Sammenlignet med september 2020 er ventetiden ca. 5 dager kortere. Gjennomsnittlig 
ventetid hittil i år er 67 dager som er en mindre økning fra august.  

 
 

 
Figur: Utvikling ventetid 2018-2021 avviklede pasienter. Kilde: HN LIS/NPR  

 
 
Fristbruddene for avviklede er 15,3 prosent og det er 0,8 prosentpoeng lavere enn i august. 
Sammenlignet med september 2020 er andelen 4,5 prosentpoeng lavere. Andel fristbrudd er høy 
innenfor alle fagområder, og høyest innenfor psykisk helsevern og somatikk.  
 

 
Figur: Andel fristbrudd avviklende pasienter 2018-2021. Kilde: HN LIS/NPR  

 

 

 

 

 

 



Ventetider og fristbrudd ventende pasienter 

 
Ventetider ventende pasienter 

  
Tabell: Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: HN LIS/NPR 

 

  
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR 

 



Ventetiden for ventende pasienter var 78,2 dager i september noe som er 6,5 dager kortere enn den 
var i forrige måned. Sammenlignet med september 2020 er ventetiden 2 dager kortere.  
 

 
Figur: Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter. Kilde: HN LIS/NPR 

 
 
Fristbruddene for ventende var 10,5% i september, en marginal nedgang fra forrige måned. Andel 
fristbrudd er høyest innenfor psykisk helsevern voksne.  

 

 
 Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter 2018-2021. Kilde: HN LIS/NPR 

 
 
 
                          

Aktivitet somatikk  

Totalt antall opphold inkluderer både dagopphold, døgnopphold og polikliniske konsultasjoner og hittil 
i år er antallet høyere enn det var for samme periode i 2019. Dette gjelder både for antall dagopphold, 
men særlig for antall polikliniske konsultasjoner. Polikliniske opphold per september er ca. 8,3 % 
høyere enn i 2019. Det er en nedgang i antall døgnopphold hittil i år sammenlignet med samme 
periode i 2019. Som følge av reduksjonen i døgnopphold er antall DRG-poeng lavere – ca. 7,2%.  
 

 
 Tabell: Antall opphold og konsultasjoner alle omsorgsnivå per rapportmåned totalt for 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS 



Tilsvarende data for hvert enkelt helseforetak fremgår av tabell nedenfor. Antall opphold er høyere for 
alle helseforetak, men antall DRG-poeng er lavere med unntak av Nordlandssykehuset HF som har 
marginalt høyere antall DRG-poeng sammenlignet med 2019. Trenden er færre døgnopphold og flere 
polikliniske konsultasjoner i alle foretak.  
 

 
Tabell: Antall opphold og konsultasjoner alle omsorgsnivå per rapportmåned for foretakene 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS 

 

Aktivitet psykisk helsevern og TSB  

Aktivitetsdata per september måned for døgnopphold og poliklinikk viser at den polikliniske aktiviteten 
er ca. 8% høyere enn sammenlignet med samme periode i 2019 og ca. 5% høyere enn samme periode 
i fjor.  
 

 
Tabell: Antall opphold og konsultasjoner døgn og poliklinikk PHR hittil i år totalt 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS 

 
Antall polikliniske konsultasjoner er høyere hittil i år innenfor alle fagområder. 
 

 
Tabell: Antall opphold og konsultasjoner fordelt per område hittil i år 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS 

 
 
Den foretaksvise oversikten, jfr. tabell nedenfor, viser at den totale aktiviteten målt i antall polikliniske 
konsultasjoner, er høyere i hittil i år enn for samme periode i 2019 for helseforetakene med unntak av 
Helgelandssykehuset HF.  
 



 
Tabell: Antall opphold og konsultasjoner alle døgn og poliklinikk PHR hittil i år foretakene 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS 

 

Gylne regel 

 
Tabell: Ventetider avviklede per fagområdet per september 2019-2021. Kilde: HN LIS 

 

Antall polikliniske konsultasjoner har vokst med 5 % i PHV/TSB sammenliknet med 2020, veksten i 

somatikk er 15 %. Kostnadene i PHV/TSB har så langt i 2021 vokst med 5,4 % i PHV/TSB sammenliknet 

med 2020, målkravet er 4,5 %. 

 

Utviklingen i indikatorene ventetider og aktivitet er ikke i tråd med våre ønsker. Utviklingen følges opp 

i vår dialog med helseforetakene. Høy turnover, uvanlig store utfordringer med å rekruttere og økt 

pågang (PHBU) vurderes å være hovedårsak til lav måloppnåelse.  

 

Digitale konsultasjoner  

Andel digitale konsultasjoner inneholder kun polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk dagbehandling og 
dagkirurgi er tatt ut. 

Antall polikliniske konsultasjoner har tatt seg opp etter sommeren og er på det høyeste hittil i år. Det 
gjelder både antallet fysiske og digitale konsultasjoner. Antallet digitale konsultasjoner er også økende 
sammenlignet med de siste månedene, men relativt sett synker andelen og er på det laveste hittil i 
2021.   Andel digitale konsultasjoner utgjør 10,1% i september måned.  



 

 Tabell: Antall og andel polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS 

Utviklingen over antall polikliniske konsultasjoner per uke fremgår av figur nedenfor.  

Figur: Antall og fordeling polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppa per uke. Kilde: HN LIS 

 

Andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa var 10,1 % i september måned og det er en nedgang på 
1,5 prosentpoeng fra foregående måned hvor andel utgjorde 11,6%.  

År Måned

Antall 

konsultasjoner

Andel 

konsultasjoner

Antall telefon-

konsultasjoner

Andel telefon-

konsultasjoner

Antall video-

konsultasjoner

Andel video-

konsultasjoner

Antall digitale 

konsultasjoner

Andel digitale 

konsultasjoner

januar 58 039 87,2% 6 313 9,5% 2 184 3,3% 8 497 12,8%

februar 59 344 87,5% 5 883 8,7% 2 572 3,8% 8 455 12,5%

mars 62 046 85,2% 7 335 10,1% 3 441 4,7% 10 776 14,8%

april 59 731 86,6% 6 237 9,0% 2 999 4,3% 9 236 13,4%

mai 54 735 87,0% 5 670 9,0% 2 486 4,0% 8 156 13,0%

juni 62 372 87,5% 6 409 9,0% 2 484 3,5% 8 893 12,5%

juli 34 705 87,2% 4 055 10,2% 1 051 2,6% 5 106 12,8%

august 46 025 88,4% 4 653 8,9% 1 370 2,6% 6 023 11,6%

september 63 065 89,9% 5 158 7,4% 1 908 2,7% 7 066 10,1%

2021



 
Figur: Total andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS 

Det er en høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus som gjennomføres via telefon 
eller video, men også denne andelen synker i september måned og utgjør 16,8%. Sammenlignet med 
august er dette en nedgang på 2,9 prosentpoeng. Innenfor somatikk var andelen 7,2 % i september 
måned noe som er en nedgang på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med august måned.  
 
Den samlede andelen i foretakene varierer mellom foretakene. Det har vært en reduksjon i tre foretak 
den siste måneden med unntak av Helgelandssykehuset som har tilnærmet samme andel. UNN har 
den høyeste andelen med 11,1% og Helgelandssykehuset har den laveste andelen med 7,7%.  
 
Innenfor psykiatri og rus er andelen redusert i alle foretak denne måneden sammenlignet med forrige 
måned. Finnmarkssykehuset har den høyeste andelen med 18,9%, og Helgelandssykehuset har den 
laveste andel på 12,5%. Innenfor somatikk varierer andelen mellom foretakene fra 3,5% i 
Finnmarkssykehuset med lavest andel til Nordlandssykehuset som har den høyeste andelen på 8,2%.  
 



 
Figur: Andel digitale konsultasjoner poliklinisk aktivitet per foretak per måned. Kilde: HN LIS 

  Målkrav 

Aktivitetsetterslep  

I behandlingen av styresak 120-2020 Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som 

følge av covid-19 ble det i vedtakspunkt besluttet at styringsindikatorer som viser aktivitetsetterslep 

skulle tas med i virksomhetsrapportene. Dette gjelder indikatorene antall ventende fristbrudd, antall 

ventende på venteliste, utvikling i ventetider og passert planlagt tid. De tre førstnevnte viser status i 

inntak av pasienter i utredning/behandling, mens sistnevnte indikerer at avtalt utredning/behandling 

som er i gang er utsatt eller forskjøvet.  

Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter 

Per september var gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter på 78,2 dager noe som er 2,4 dager 

kortere enn i fjor. Sammenlignet med forrige måned er dette en reduksjon på 6,5 dager. 



 
Tabell: Endring gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned.  
Kilde: NPR/HN LIS 

 

Antall ventende fristbrudd 

Det var ved utgangen av september måned 3 048 ventende fristbrudd noe som er 732 færre enn på 

samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet, samlet sett marginalt redusert. Det er 

størst nedgang i Finnmarkssykehuset og forklares bl.a. med at ventelistene er gjennomgått og 

oppdatert. Andelen ventende fristbrudd utgjør 10,5%, noe som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng 

sammenlignet med august.  

 

 
Tabell: Endring antall ventende fristbrudd sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned. Kilde: 

NPR/HN LIS 

Antall ventende på venteliste 

Per utgangen av september står totalt 29 140 pasienter på venteliste og dette er 545 flere enn forrige 

måned. Finnmarkssykehuset er eneste foretak som har redusert antall ventende. Sammenlignet med 

september 2020 er det 1 352 flere ventende pasienter. 

 
Tabell: Endring antall ventende på venteliste sammenlignet med samme måned forrige år og forrige måned. Kilde: HN LIS 

 

 

Passert planlagt tid 

Antall pasientkontakter som har plassert planlagt tid utgjør 42 494 per utgangen av september 2021. 

Det er 6 311 flere enn på samme tid i fjor og kun 14 færre forrige måned. Andelen passert planlagt tid 

utgjør 18,1 % og det er samme nivå som i august.  

 

Helseforetak

Gjennomsnittlig 

ventetid ventende

Endring mot samme 

måned i fjor

Endring mot forrige 

måned

SUM 78,2 -2,4 -6,5

Finnmarkssykehuset HF 70,3 -1,7 -8,2

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 83,1 -2,8 -7,4

Nordlandssykehuset HF 82,2 2,6 -4,7

Helgelandssykehuset HF 64,9 -9,9 -5,6

Helseforetak

Antall ventende  

fristbrudd

Endring mot samme 

måned i fjor

Endring mot forrige 

måned

Andel ventende 

fristbrudd

Endring mot forrige 

måned

SUM 3 048 -732 -67 10,5% -0,4 %

Finnmarkssykehuset HF 205 -150 -158 4,4% -3,2 %

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1 183 -616 -49 10,3% -0,5 %

Nordlandssykehuset HF 1 240 129 45 14,1% 0,2 %

Helgelandssykehuset HF 420 -95 95 10,1% 1,6 %

Helseforetak

Antall 

ventende 

Endring mot samme 

måned i fjor

Endring mot forrige 

måned

SUM 29 140 1 352 545

Finnmarkssykehuset HF 4 676 480 -83

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11 518 -586 89

Nordlandssykehuset HF 8 775 1 085 208

Helgelandssykehuset HF 4 171 373 331

Helseforetak

Antall passerte 

kontakter

Endring mot samme 

måned i fjor

Endring mot forrige 

måned

Andel passert 

planlagt tid

Endring mot forrige 

måned

SUM 42 494 6 311 14 18,1% -0,1 %

Finnmarkssykehuset HF 5 767 1 080 87 18,0% 0,3 %

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14 569 -423 647 15,9% 0,5 %

Nordlandssykehuset HF 15 528 4 905 -513 21,1% -0,7 %

Helgelandssykehuset HF 6 630 749 -207 17,9% -0,7 %



Tabell: Endring antall og andel passerte kontakter sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned. 

Kilde: NPR/HN LIS 

 

Bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 

Pakkeforløp kreft 

I oppdragsdokumentet for 2021 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at gjennomføring av 
organspesifikke pakkeforløp samlet for alle 26 pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 
70 %. Variasjon i måloppnåelsen på helseforetaksnivå skal reduseres. 

  

Tabell: Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid de siste 12 måneder. Kilde: DIPS, HN LIS 

 

Andelen fullførte pakkeforløp for kreft innen standard forløpstid (OF4) er på 63,4 % i foretaksgruppen 
for perioden september 2020 til august 2021. Det er variasjon mellom foretakene. 

 

Bærekraftig økonomi 

Resultat  
Resultatet i september ble et regnskapsmessig underskudd på 23,5 mill. kroner noe som er ca. 43 mill. 
kroner etter budsjett. Samlet etter tredje kvartal ligger foretaksgruppa 163 mill. kroner bak plan. 
Salsgevinster på 3,1 mill. kroner er inkludert i resultat hittil i år. 

  

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

 
 
Det er underskudd i to helseforetak denne måneden hvor særlig Nordlandssykehuset HF skiller seg ut 
med et bekymringsfullt resultat.  
 

Regnskap 2021 (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

Finnmarkssykehuset -10,7 2,0 -12,7 -73,1 18,0 -91,1 -27,0 24,0

UNN 4,3 3,3 0,9 10,4 30,0 -19,6 -60,8 40,0

Nordlandssykehuset -34,2 0,4 -34,6 -92,5 3,7 -96,2 44,7 5,0

Helgelandssykehuset -0,9 1,7 -2,5 -3,5 15,0 -18,5 5,8 20,0

Sykehusapotek Nord 1,7 -1,2 2,9 12,3 0,9 11,4 4,8 1,0

Helse Nord IKT 0,5 0,0 0,4 10,3 5,3 5,0 12,5 0,0

Helse Nord RHF 15,8 13,8 2,0 170,9 124,5 46,4 137,6 166,0

SUM Helse Nord -23,5 20,1 -43,6 34,9 197,5 -162,6 117,4 256,0



Finnmarkssykehuset HF har et underskudd på 10,7 mill. kroner denne måneden og det er 12,7 mill. 
kroner bak budsjett. Per utgangen av september har foretaket et akkumulert negativt budsjettavvik på 
91 mill. kroner. Aktivitetsbaserte inntekter er noe bak plan for september måned, men positive avvik 
på øvrige inntekter bidrar til at inntektene samlet sett er på budsjett. På kostnadssiden er det et 
samlet merforbruk på vel 13 mill. kroner hvorav ca. 10 mill. kroner er knyttet til lønn, innleie og 
varekostnader. Hittil i år utgjør svikt i aktivitetsbaserte inntekter 28 mill. kroner, men grunnet 
kompensasjon for merkostnader covid-19 er inntektssiden kun 7 mill. kroner bak budsjett etter tredje 
kvartal. Driftskostnadene har et negativt avvik etter tredje kvartal på 90 mill. kroner hvor 70 mill. 
kroner er relatert til lønn og innleie. Det er også negative avvik på varekostnader og kjøp av 
helsetjenester. Foretaket har estimert at netto økonomisk effekt av covid-19 på resultatet utgjør vel 
12 mill. kroner og at øvrig avvik er knyttet til den øvrige driften.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk et regnskapsmessig overskudd i september på 4,3 mill. 
kroner noe som er tilnærmet i tråd med budsjett. Hittil i år har foretaket et negativt budsjettavvik på 
19,6 mill. kroner. Inntektssvikt i september knyttet til aktivitetsbaserte inntekter utgjør 15 mill. kroner. 
På kostnadssiden er det et mindre merforbruk på lønn og kjøp av helsetjenester, men et positivt 
budsjettavvik på andre driftskostnader. Samlet hittil i år utgjør svikt i ISF-inntekter i underkant av 70 
mill. kroner. Grunnet kompensasjon for merkostnader knyttet til covid er inntektssiden positiv 
sammenlignet med budsjett. På kostnadssiden var det et samlet negativt avvik denne måneden på 58 
mill. kroner hvorav det meste er relatert til kjøp hos private og varekostnader. Lønnskostnadene 
samlet sett er i tråd med plan, men det er betydelig merforbruk på både innleie, overtid og 
ekstrahjelp. Foretaket har mottatt refusjoner som er betydelig høyere enn budsjett.  
 
Nordlandssykehuset HF har et underskudd på vel 34 mill. kroner denne måneden noe som utgjør et 
akkumulert negativt budsjettavvik hittil i år på ca. 96 mill. kroner. I september måned er 
driftsinntektene i tråd med budsjett. Det er en mindre svikt i ISF-inntektene, mens det er positive avvik 
i øvrige inntekter. Den store utfordringen for foretaket denne måneden er et negativt budsjettavvik på 
lønn på vel 25 mill. kroner. I tillegg er det et merforbruk på varekostnader.  
Hittil i år har ISF-inntekter ca. 15 mill. kroner lavere enn budsjett. På kostnadssiden er det et 
budsjettavvik etter september på 145 mill. kroner hvorav lønnskostnader utgjør 131 mill. kroner. 
Dette gjelder særlig innleie, vikarer og overtid.  
 
Helgelandssykehuset HF har et resultat tilnærmet i balanse i september noe som tilsvarer et negativt 
avvik mot plan på 2,5 mill. kroner. Etter tredje kvartal har foretaket et akkumulert negativt 
budsjettavvik på ca. 18,5 mill. kroner. I september måned er inntektene noe bak plan og forklares med 
noe lavere ISF-inntekter enn budsjett. Driftskostnadene er på budsjett denne måneden med et mindre 
merforbruk på lønnskostnader, herunder innleie. Det negative budsjettavviket hittil i år er i hovedsak 
relatert til høyere lønns- og varekostnader og lavere forbruk andre driftskostnader.  
 
Sykehusapotek Nord har et regnskapsmessig overskudd hittil i år på vel 12 mill. kroner, noe som er et 
positivt avvik mot budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette forklares med at omsetningen er ca. 14 mill. 
kroner høyere enn budsjett. Foretaket forventer et regnskapsmessig overskudd i 2021 på ca. 12 mill. 
kroner noe som er et positivt avvik mot budsjett på 12 mill. kroner.  
 
Hittil i år har foretaksgruppa et regnskapsmessig overskudd på 35 mill. kroner, og ligger 163 mill. 
kroner etter budsjett. ISF-inntektene har et negativt budsjettavvik på 134 mill. kroner. På grunn av 
kompensasjon covid-midler er status per september at inntektene er over budsjett. På kostnadssiden 
er det er mindreforbruk på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader på samlet ca. 81 mill. 
kroner, mens det er et betydelig merforbruk på blant annet varekostnader og lønnskostnader. 
Merforbruk på lønnskostnader utgjør samlet ca. 220 mill. kroner hvorav 121 mill. kroner er relatert til 
innleie fra firma. Det vises til eget kapittel i virksomhetsrapporten angående en nærmere analyse av 



utvikling månedsverk og innleiekostnader. Det vises til vedlegg 1 og 2 for regnskapsoppstilling og 
budsjettavvik per rapporteringsmåned. 
 
 
Prognose 
Med bakgrunn i den negative utviklingen i den økonomiske situasjonen må resultatprognosen 
vurderes på nytt. En oppdatert vurdering av resultatprognose for inneværende år legges frem i 
styremøtet.  
 
 

Investeringer 

Det er gjennomført investeringer for 1070 mill. kroner ved utgangen av september. Dette utgjør 40 % 
av samlede godkjente investeringsrammer på 2,695 mrd. kroner. Ved utgangen av 2020 var det 507 
mill. kroner i godkjente rammer som ikke var benyttet.  Ramme vil flyttes fra RHF til HN IKT for flere 
godkjente og igangsatte prosjekter.  

 
 Tabell: Investeringsrammer og forbruk per foretak. Kilde: Regnskap  

 
 

Likviditet 

Figuren under viser en beholdning på om lag 460 mill. kroner mer i beholdning enn plan, men 
investeringene hittil er om lag 640 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i likviditetsprognosen. Korrigert 
for lavere investeringer, er beholdningen derfor om lag 180 mill. kroner lavere enn planlagt, som i 
hovedsak forklares med negativt budsjettavvik og lavere avskrivninger enn budsjettert.  

 

Sept 

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % Restrammer 

(mill kr) 2002-2020 2021 2021  hittil 2021

Helse Nord RHF 222,3 331,3                     554 82,9 15 % 470,6

P-85 større prosjekt -                        0

Finnmark 16 821,6                     837 351,1 42 % 486,4

UNN 79 835,5                     915 378,8 41 % 535,9

NLSH 75 61,2                       136 100,6 74 % 35,5

Helgeland 115 51,2                       166 63,6 38 % 102,5

Apotek 13 3,0                        16 3,6 23 % 12,3

HN IKT -13 83,8                       71 89,8 127 % -19,1

SUM Helse Nord 507,0 2187,5 2694,5 1070,3 40 % 1624,2



 

Figur: Likviditet 2021 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett 

 

 

Bemanning 
Månedsverk  

For de ni første månedene i 2021 hadde foretaksgruppen et gjennomsnittlig forbruk på 15 283 brutto 
månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå. Dette er en økning på 474 månedsverk sammenlignet med 
samme periode i fjor. Per august var økningen 483 månedsverk fra 2020 til 2021. 

 
eitr

 
Figur: Månedsverk 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord 
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Det har vært en økning i alle foretak i denne perioden; Nordlandssykehuset HF +175 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +144, Finnmarkssykehuset HF +68, Helgelandssykehuset HF + 
42, HN IKT +21 SANO +17 og Helse Nord RHF +9.  
 
Veksten i månedsverk for 2021 er svakt avtagende. Fra 2019 til 2021 har månedsverkene økt med 

1.013 per september og fordeler seg slik blant stillingsgruppene: 

  
Tabell: Månedsverk per stillingsgruppe i perioden 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord 

 
 

Sykefravær 

Sykefraværet i foretaksgruppen hittil i år er 8,8%. Av dette utgjør det akkumulerte registrerte 
koronarelaterte fraværet 0,4%. For samme periode i 2020 utgjorde registrert koronarelatert 
sykefravær 1,3 % akkumulert.  
 
 
 

 
Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, januar-august 2019-2021 

 
 
I foretaksgruppen er sykefraværet i 2021 tilsvarende det det var i 2020, og følgelig betydelig høyere 

enn i 2019. Det er stor forskjell innad i Helse Nord, hvor Helgelandssykehuset holder seg godt under 

styringsmålet 7,5 %, det vil si 7,2 %. Finnmarkssykehuset kan også vise til en nedgang, mens UNN og 

Sykehusapotek Nord har hatt en økning. Øvrige foretak har mindre variasjoner sammenlignet med 

2020. 

Summer av snitt mverk År2

Overordnet stillingsgruppe 2019 2020 2021 Endr 21-19 %

01. Adm. og ledere 2 605             2 707             2 792             187                 7 %

02. Pasientrettede stillinger 1 761             1 773             1 839             78                   4 %

03. Lege 1 869             1 946             2 024             155                 8 %

04. Psykologer 378                 405                 428                 50                   13 %

05. Sykepleiere 4 193             4 325             4 428             235                 6 %

06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 503                 519                 538                 35                   7 %

07. Diagnostisk personell 667                 683                 694                 26                   4 %

08. Apotekstillinger 113                 119                 135                 22                   20 %

09. Drifts/teknisk personell 966                 1 028             1 057             91                   9 %

10. Ambulansepersonell 888                 930                 945                 57                   6 %

11. Forskning/utdanning 327                 376                 403                 76                   23 %

Totalsum 14 271           14 810           15 283           1 013             7 %



 

 

 

  
Figur: Sykefravær per foretak, januar-august 2019-2021 
 

 

Temarapport HR: Analyse avbemanningsutvikling og innleiekostnader 

Det er over tid registrert stor økning i både antall månedsverk og innleiekostnader ved foretakene i 

tillegg til at inntekter fra aktivitet er betydelig lavere enn planlagt. En bærekraftig utvikling forutsetter 

at sykehusforetakene har god kontroll på kostnadsbildet. Temarapporten er laget for å gi oss mer 

kunnskap om hva som er årsaken til denne utviklingen. Følgende bestilling ble sendt ut til foretakene: 

• Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk per juli i perioden 2019-2021 for utvalgte 
stillingsgrupper  

o leger  
o sykepleiere  
o psykologer  
o pasientrettede stillinger  
o adm. og ledere  

• Utvikling i innleiekostnader fra firma i perioden 2019-2021 per juli, spesifisert for leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell  

• Årsaker til økningen i månedsverk og lønns- og innleiekostnader, herunder hva som er knyttet 
til:  

o utvidet/endret tilbud  
o aktivitetsutvikling fra 2019  
o langvarige prosjekter av betydelig størrelse  
o beredskap/pandemi  
o vakanse (rekruttering, permisjoner, sykefravær o.l.)  
o andre forhold  



• Redegjøre for foretakets plan for å redusere lønnskostnadene og innleiekostnadene for å løse 
omstillingsutfordringen, herunder også redegjøre for hvordan foretaket jobber med å følge 
opp krav nr. 79 og 80 i OD2021. 

o Krav nr. 79: Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid 
personell med 30% innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering av et 
foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av personell fra 
eksterne vikarbyrå. 

o Krav nr. 80: Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid 

personell med 30% innen utgang 2023. Herunder utrede mulig administrasjon av all 

innleie av personell fra eksterne vikarbyrå gjennom foretaksinternt bemanningssenter. 

Alle svarene fra foretakene er lagt ved i sin helhet til virksomhetsrapporten. 

Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk per juli for perioden 2019-2021  

Gjennomsnittlig månedsverk øker betydelig i alle sykehusforetak for yrkesgruppene; sykepleiere, leger 
og adm. og ledere. Det er en betydelig økning i månedsverk i stillingsgruppen pasientrettede stillinger 
ved alle foretak med unntak av UNN. 
 
For stillingsgruppen psykologer er det slik at det øker betydelig ved UNN og Nordlandssykehuset og en 
svak nedgang ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.  
Pr september 2022 er tendensen at forskjellen mellom gjennomsnittlig månedsverk 2021 og 2019 er 
økende, sammenlignet med juli. 

 
 

 
Tabell: Månedsverk per juli per stillingsgruppe i perioden 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord 

 

 

Utvikling i innleiekostnader per juli for perioden 2019-2021 

Summer av snitt mverk År2 År

2019 2020 2021 Endr 21-19 %

Foretak Overordnet stillingsgruppe

Finnmarkssykehuset HF 01. Adm. og ledere 280           287           298           19               7 %

02. Pasientrettede stillinger 186           192           201           15               8 %

03. Lege 212           221           238           27               13 %

04. Psykologer 49             47             45             3-                 -7 %

05. Sykepleiere 504           542           547           43               8 %

Finnmarkssykehuset HF Totalt 1 230       1 289       1 329       99               8 %

Helgelandssykehuset HF 01. Adm. og ledere 240           252           266           26               11 %

02. Pasientrettede stillinger 187           208           206           19               10 %

03. Lege 204           219           231           27               13 %

04. Psykologer 48             46             46             2-                 -4 %

05. Sykepleiere 512           528           539           28               5 %

Helgelandssykehuset HF Totalt 1 191       1 253       1 288       97               8 %

Nordlandssykehuset hf 01. Adm. og ledere 599           631           642           43               7 %

02. Pasientrettede stillinger 550           554           581           31               6 %

03. Lege 490           508           536           46               9 %

04. Psykologer 98             108           116           17               18 %

05. Sykepleiere 1 161       1 191       1 246       85               7 %

Nordlandssykehuset hf Totalt 2 899       2 992       3 122       223            8 %

UNN HF 01. Adm. og ledere 1 079       1 107       1 119       40               4 %

02. Pasientrettede stillinger 835           805           834           1-                 0 %

03. Lege 953           977           964           11               1 %

04. Psykologer 183           201           219           35               19 %

05. Sykepleiere 1 987       2 028       2 072       85               4 %

UNN HF Totalt 5 038       5 117       5 208       171            3 %



Foretaksgruppen: 
Innleiekostnadene per juli måned utgjorde 236,3 mill. kroner noe som var 77 mill. kroner over 
budsjett. For leger ligger innleiekostnader på tilnærmet samme nivå som de har gjort de siste årene og 
er i stor grad i tråd med budsjett, mens det er et markant overforbruk på innleie av sykepleiere med 
over 60 mill. kroner, jf. tabell og figur nedenfor.  
 
 

 
Tabell: Forbruk innleie per stillingsgruppe per juli i perioden 2018-2021. Kilde: Regnskap 

 

 

  

Figur: Forbruk innleie per stillingsgruppe per juli i perioden 2018-2021. Kilde: Regnskap 

Innleie per kategori foretak

Regnskap per 

juli 2018

Regnskap per  

juli 2019

Regnskap per 

juli 2020

Regnskap per 

juli 2021

Budsjett per juli 

2021

Overforbruk 

per jul 2021

Leger 16 810 30 968 34 420 37 436 39 818 2 381

Sykepleiere 574 2 708 6 545 10 600 8 767 -1 833

Annet helsepersonell 3 188 4 262 6 520 11 369 6 365 -5 004

SUM FIN HF 20 572 37 938 47 485 59 405 54 950 -4 456

Leger 19 801 15 246 9 959 5 762 3 194 -2 568

Sykepleiere 35 300 31 181 19 611 56 941 21 959 -34 982

Annet helsepersonell 2 364 1 577 1 613 1 848 1 159 -689

SUM UNN HF 57 466 48 004 31 182 64 552 26 313 -38 239

Leger 30 939 29 343 25 619 31 889 34 693 2 804

Sykepleiere 2 846 2 698 14 455 48 530 30 690 -17 841

Annet helsepersonell 147 1 827 5 015 3 525 215 -3 310

SUM NLSH HF 33 932 33 868 45 089 83 944 65 598 -18 347

Leger 12 970 11 995 11 655 16 734 8 297 -8 437

Sykepleiere 3 157 3 535 8 728 9 104 3 413 -5 691

Annet helsepersonell 2 054 2 188 2 476 2 634 790 -1 843

SUM HSYK HF 18 181 17 717 22 858 28 472 12 500 -15 971

SUM TOTALT 130 151      137 527        146 614          236 373        159 361           77 013-        



Av figuren nedenfor fremgår det at kostnader til innleie av leger og annet helsepersonell har vært 
relativt stabilt over tid, men at man ser en vridning av innleiekostnadene fra leger og over til 
sykepleiere. Endringen vises særlig fra våren 2020 og frem til i dag, og samme trend finner man i alle 
helseforetak i regionen.  

 
Figur: Forbruk innleie per stillingsgruppe per måned i perioden januar 2019 til september 2021. Kilde: Regnskap 

 
Finnmarkssykehuset har hatt en jevn økning på kostnader knyttet til å innleie de siste årene og det er 
innleie av leger som har vært forklaringen. De siste tre årene har innleie av sykepleiere og annet 
helsepersonell økt mest. Foretaket økte budsjettet for 2021, men samlet forbruk hittil i år er likevel ca. 
4,5 mill. kroner over budsjett.  Innleie brukes på særlig psykologer i Alta, Sami Klinihkka og i 
Hammerfest og er relatert til etablering av nytt tilbud. I tillegg er det mye innleie av spesialsykepleiere 
til intensiv i Kirkenes. Det har lyktes foretaket å tilsette flere leger innenfor enkelte fagområder med 
mye innleie og det forventes et lavere forbruk på innleiekostnader fremover. 
 
UNN hadde en reduksjon i innleiekostnadene i perioden 2018-2020 og det gjaldt særlig innleie av 
leger. Det siste året har foretaket imidlertid hatt betydelig økte kostnader knyttet til innleie av 
sykepleiere. Per juli er budsjettavvik på innleiekostnader 18,3 mill. kroner hvorav 17,8 gjelder 
sykepleiere.   
 
Ved Nordlandssykehuset har innleiekostnadene økt betydelig det siste året. Foretaket økte budsjettet 
for 2021 på innleie tilsvarende forbruk i 2020, men det er likevel et betydelig overforbruk. Forbruk per 
utgangen av juli overstiger årsforbruket for 2019 og 2020 og samlet negativt budsjettavvik på 
innleiekostnader utgjør 18,3 mill. kroner. Innleie på leger er samlet sett tilnærmet i tråd med planen 
per juli, mens innleie av sykepleiere er hovedårsaken til merforbruket som per juli er hele 17,8 mill. 
kroner. Forbruk er delvis relatert til korona, men mest til vakanse og økt sykefravær.  
 
Helgelandssykehuset har hatt en jevn økning de siste to årene og det er særlig innleie av leger og 
sykepleiere. Foretaket har ikke økt budsjett innleiekostnader inneværende år og per juli 2021 har 
foretaket et merforbruk på innleie juli på 15,9 mill. kroner. Dette er ca. 6 mill. kroner høyere enn på 
samme tid i fjor. Merforbruk innleie av leger utgjør tilnærmet det dobbelte av budsjett, mens det for 
sykepleierne er tilnærmet tredobbelt kostnad sammenlignet med budsjett. Økningen har vært relatert 
til vakanse, sykefravær og beredskap pandemi.  
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Trend i foretaksgruppen per september 

Samlede lønnskostnader eks. pensjon har et merforbruk på 219 mill. kroner per utgangen av tredje 

kvartal og gjelder særlig innleie, vikarer og overtid. Det er et historisk høyt kostnadsnivå på innleie 

med et forbruk på vel 328 mill. kroner nok hittil i år noe som tilsvarer 110 mill. kroner mer enn på 

samme tid i 2020, jf. tabell nedenfor. Per utgangen av september måned utgjør merforbruket på 

innleie ca. 121 mill. kroner hvorav sykepleiere utgjør 92,5 mill. kroner.  

 

 
Figur: Forbruk innleie per stillingsgruppe per september i perioden 2017-2021. Kilde: regnskap 

 

  

Figur: Utvikling forbruk innleie per stillingsgruppe per september 2017-2021. Kilde: regnskap 

 

Årsaker til økningen i månedsverk og lønn- og innleiekostnader 

Noe av økningen i månedsverk forklares med antall LIS1-stillinger som har økt med 38 i Helse Nord fra 

2019. Disse er fordelt mellom foretakene. 

 

Finnmarkssykehuset rapporterer at en viktig årsak til økningen i månedsverk og lønns- og 

innleiekostnader er vakanse og rekrutteringsutfordringer. 

Andre årsaker er blant annet etablering av ny sengepost i Alta (30,6 stillinger) tilbud, pandemi samt 

sykefravær. 

 

UNN rapporterer at hovedårsaker til økning i månedsverk og innleie er utvidet/endret 

behandlingstilbud og rekrutteringsutfordringer spesielt i forhold til spesialsykepleiere.  Videre skyldes 

økning lønnsoppgjør, sykefravær og koronakostnader. 

Innleie per september HN Forbruk 2017 Forbruk 2018 Forbruk 2019 Forbruk 2020 Forbruk hiå Budsjett  hiå Overforbruk hiå 

Leger 98 049 148 107 118 046 109 301 125 626 110 341 -15 285

Sykepleiere 50 893 99 072 59 456 88 694 177 618 85 078 -92 540

Annet helsepersonell 8 839 16 092 14 883 20 314 24 956 10 967 -13 989

SUM per kategori 157 780      263 271      192 386        218 310          328 199        206 386         121 813-          
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Økning i antallet psykologer skyldes bla etablering av FACT/Sikkerhetspost (psykisk helse voksne) med 

20 nye årsverk som er under oppbygging. 

 

Nordlandssykehuset rapporterer at økningen av sykepleiere er knyttet til videreutdanning (13), 

etablering av PCI (9) og økt bemanning i ambulansetjenesten (3,7). Videre er det økning i beredskap 

grunnet pandemi, økt aktivitet, redusert driftseffektivisering eller manglende muligheter til å 

iverksette tiltaksplaner og økt bemanning pga. økning i sengetall og mer komplekse pasienter. 

Innflytting i nye lokaler (bemanningsintensivt med enerom), langtidssykefravær og rekruttering er 

andre årsaker det redegjøres for. Bemanningssenteret er utvidet. 

Når det gjelder årsaker til økning på legesiden nevnes bla sikring av kvalitet og pasientsikkerhet og som 

følge av endret utdanningsløp er det økt antall LIS stillinger ved alle lokasjoner, økning i grunnlønn pga. 

økt antall leger og økning i UTA, overtid og utrykning på vakt/kjøp av timer. 

Økning i psykologstillinger er knyttet til ledige stillinger i Lofoten og Vesterålen DPS, Salten DPS og 

BUP. Dette er en ønsket utvikling for å kunne ivareta pasientporteføljen inkludert pakkeforløp. I tillegg 

er noen kliniske konsulentstillinger omgjort til psykologstillinger for å sikre riktig kompetanse, kvalitet 

og krav i pakkeforløpene. 

 

Helgelandssykehuset rapporterer at en årsak til økt innleie av leger er med bakgrunn i behov for å 

frigjøre egne ressurser til undervisning av egne LIS-leger. Videre skyldes økning på legesiden 

pandemien, noe sykefravær samt vakante stillinger og rekrutteringsutfordringer. 

Økning på sykepleiersiden skyldes mottak, trening og beredskap i forhold til koronapandemien. Andre 

årsaker er sykefravær og mindre endringer i behandlingstilbudet. 

 

Plan for å redusere lønns- og innleiekostnadene for å løse omstillingsutfordringer 

Finnmarkssykehuset har gjennom oppdrag til ekstern konsulent gjennomført en analyse av de største 

utfordringsområdene i foretaket. Disse er høyt sykefravær, rekruttering og stabilisering. 

Arbeidet med handlingsplan er igangsatt. Det jobbes med å redusere sykefraværet gjennom prosjektet 

“Der skoen trykker”. Fokuset på rekruttering og stabilisering forsterkes, bla gjennom 

legerekrutteringsprosjekt og stipendmidler til spesialsykepleierutdanning. Videre foregår det analyse 

og vurdering av om koding foregår riktig. Det er etablert et eget analyseteam som skal videreutvikle 

rapporteringsverktøy til overvåking og forbedring av kvalitet, økonomi og HMS. 

  
UNN vil prioritere “Trafikklysordning” som innebærer nøye vurdering av behovet for å leie inn 
personell fra firma i hvert enkelt tilfelle. Et annet viktig tiltak er å rekruttere sykepleiere til å ta 
spesialutdanning innen ABIKO. Videre vil de effektivisere bruken av ledig kapasitet, arbeide med å 
redusere sykefraværet, ta ned koronatiltak og vurdere etablering av bemanningssenter. 

Nordlandssykehuset gjennomfører målrettet gjennomgang av bemanning, innleie og overtid gjennom 
budsjettprosessen for 2022. Andre tiltak er videreutvikling av bemanningssenteret, avvikling av covid-
19 beredskap, innføring av kalenderplan og lengre planleggingshorisont samt rekruttering og 
stabilisering av personell. Videre er utdanning og videreutdanning av et økende antall sykepleiere, 
leger og enkelte andre helsepersonell og implementering av Nordlandssykehusets kompetansestrategi 
viktige tiltak. “Prosjekt oppgavedeling” skal bidra til å redusere innleie og prosjekt “Der skoen trykker” 
skal bidra til å redusere sykefravær. Satsingsområde “medarbeideren” i revidert Utviklingsplan 2022-
2025 er et annet viktig tiltak med tanke på stabilisering av personell.  



Helgelandssykehuset jobber med å skape mer tydelige felles retningslinjer innen henvisnings- og 
kontrollpraksis som man forventer vil redusere innleie, og utredning av foretaksinternt 
bemanningssenter er i gang. Forbedringsarbeid med utgangspunkt i benchmarking – der 
implementering av aktivitetsstyrt bemanningsmodell på utvalgte avdelinger vil ha fokus framover. 
Etablering av kalenderplaner er et annet tiltak. 
 

Oppsummering 

Både månedsverk og innleie har økt betydelig totalt sett ved sykehusforetakene per juli i perioden 

2019 – 2021. Den samlede aktiviteten er gått opp, noe som skyldes økning i antall dagopphold og 

poliklinisk behandling. Antall døgnopphold er gått ned. Nivået på det samlede antall pasientopphold 

har vært lavere på grunn av Covid-19 og har resultert i lavere inntekter enn forventet. Det vil derfor 

være ekstra viktig for sykehusforetakene å få redusert kostnadene. 

Mange av månedsverkene er planlagt økning på grunn av; nye tilbud, større prosjekter, ABIKO, LIS1 og 

pandemiberedskap. Krav til enerom er mer pleieintensivt og bidrar til høyere kostnader. Men dette 

forklarer ikke hele kostnadsbildet. 

Det er avgjørende at sykehusforetakene bygger ned beredskapen i forbindelse med Covid-19 til et 

minimum. Videre sørger for å ha gode kontrollmekanismer for innleie av personell fra vikarbyrå. 

For å ha god kontroll på kostnadsbildet er det viktig å satse enda mer på utdanning av eget personell 

og da spesielt ABIKO og LIS1 (les: dette vil styrke rekrutteringen til bla intensivsykepleiere og 

radiologer). 

Endelig er det sentralt at kompetansen blir best mulig utnyttet i pasientbehandlingen og at 

kompetansesammensetningen er best mulig tilpasset aktiviteten i foretakene. Det er av stor betydning 

at foretakene alltid har fokus på optimal drift, herunder den best mulige bemanningen ut fra den 

aktiviteten som foregår. 

Prosjektene knyttet til å redusere sykefraværet og bedre rekrutteringen er viktig for 

sykehusforetakene å opprettholde.  

Prosjektet Avansert Oppgave Planlegging (AOP) er nå i konseptfasen hvor ett hovedmål er økt 

behandlingskapasitet og kvalitet ved poliklinikkene. 

Det vises forøvrig til internrevisjonsrapporten, styresak 99/2021, og den planlagte 

oppfølgingsrevisjonen til internrevisjonen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per september 2021 

 

 

Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak 

 

 

 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr

Avvik i 

% Resultat Budsjett Avvik i kr

Avvik i 

%

Endring ift 

2020

Endring i 

%

Basisramme 1 220 352 1 214 535 5 817 0 % 10 318 198 10 313 046 5 153 0 % 590 913 6 %

Kvalitetsbasert finansiering 5 953 5 797 156 3 % 52 176 52 176 0 0 % -163 0 %

ISF egne pasienter 327 199 345 339 -18 140 -5 % 2 762 917 2 891 711 -128 794 -4 % -25 613 -1 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 3 428 12 635 -9 208 -73 % 167 909 173 485 -5 576 -3 % -11 301 -6 %

Gjestepasienter 15 872 8 401 7 471 89 % 88 852 68 822 20 030 29 % 17 536 25 %

Laboratorie og radiologiske inntekter 36 806 28 595 8 211 29 % 284 245 256 325 27 920 11 % 48 112 20 %

Utskrivningsklare pasienter 7 755 4 794 2 961 62 % 54 534 43 146 11 388 26 % 20 640 61 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 19 117 -98 -84 % 136 1 050 -914 -87 % -17 -11 %

Andre øremerkede tilskudd 86 819 77 063 9 757 13 % 866 774 684 890 181 884 27 % 503 613 139 %

Andre driftsinntekter 61 141 82 833 -21 692 -26 % 615 560 672 277 -56 717 -8 % 29 037 5 %

Sum driftsinntekter 1 765 344 1 780 109 -14 765 -1 % 15 211 301 15 156 929 54 373 0 % 1 172 758 8 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 111 969 112 402 -433 0 % 998 866 1 016 144 -17 277 -2 % 59 030 6 %

Kjøp av private helsetjenester 75 082 73 768 1 314 2 % 667 263 668 401 -1 138 0 % 51 941 8 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 173 348 167 593 5 755 3 % 1 527 086 1 409 946 117 140 8 % 150 354 11 %

Innleid arbeidskraft 48 813 22 056 26 757 121 % 328 228 206 386 121 842 59 % 110 265 51 %

Fast lønn 834 693 821 145 13 548 2 % 7 015 991 6 881 383 134 607 2 % 258 804 4 %

Overtid og ekstrahjelp 73 096 47 135 25 961 55 % 578 094 375 813 202 281 54 % 28 910 5 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 133 554 133 372 182 0 % 1 198 093 1 196 314 1 780 0 % 414 235 53 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -47 830 -24 963 -22 866 92 % -503 108 -284 280 -218 828 77 % -44 761 10 %

Annen lønn 71 282 69 487 1 796 3 % 523 029 541 027 -17 998 -3 % 91 194 21 %

Avskrivninger 85 185 87 713 -2 528 -3 % 777 583 801 231 -23 647 -3 % 16 032 2 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -498 -100 %

Andre driftskostnader 224 222 244 085 -19 863 -8 % 2 027 359 2 090 545 -63 186 -3 % 119 874 6 %

Sum driftskostnader 1 783 415 1 753 794 29 621 2 % 15 138 485 14 902 910 235 575 2 % 1 255 378 9 %

Driftsresultat -18 071 26 315 -44 387 -169 % 72 816 254 019 -181 202 -71 % -82 620 -53 %

Finansinntekter 14 379 -365 -96 % 10 828 3 408 7 420 218 % -7 007 -39 %

Finanskostnader 5 460 6 693 -1 233 -18 % 48 767 60 241 -11 474 -19 % -7 038 -13 %

Finansresultat -5 446 -6 315 868 -14 % -37 939 -56 833 18 894 -33 % 32 0 %

Ordinært resultat -23 518 20 001 -43 518 -218 % 34 878 197 186 -162 309 -82 % -82 589 -70 %

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

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

Skattekostnad 0 -101 101 -100 % 0 -302 302 -100 % 0 0 %

(Års)resultat -23 518 20 102 -43 619 -217 % 34 878 197 488 -162 611 -82 % -82 589 -70 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

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

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader -23 518 20 102 -43 619 -217 % 34 878 197 488 -162 611 -82 % -82 589 -70 %

September Akkumulert per September Akkumulert per 

Budsjettavvik kroner Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek IKT RHF/ELIMINERING SUM

ISF-inntekter -28 712 -69 300 -15 104 -23 281 0 0 2 028 -134 370

Øvrige inntekter 21 820 99 983 58 487 22 259 13 801 -18 221 -9 386 188 742

Sum Inntekter -6 893 30 684 43 383 -1 023 13 801 -18 221 -7 359 54 372

Kjøp av helsetjenester -8 706 -29 103 6 032 -3 058 0 0 53 249 18 414

Varekostnader -30 324 -25 559 -40 021 -19 680 -3 885 -222 2 553 -117 139

Lønn inkl innleie ekskl pensjon -69 575 -1 808 -131 203 -18 794 1 069 569 -2 163 -221 904

Pensjon inkl aga av pensjon -21 -358 183 128 -526 2 -1 188 -1 780

Av- og nedskrivninger 404 3 613 0 839 0 22 765 -3 974 23 647

Andre driftskostnader 17 768 -4 690 19 783 24 435 1 168 -2 202 6 923 63 186

Sum driftskostnader -90 454 -57 905 -145 227 -16 130 -2 172 20 912 55 400 -235 576

Driftsresultat -97 347 -27 222 -101 844 -17 153 11 628 2 691 48 042 -181 204

Netto finans 6 279 7 593 5 637 -1 334 -269 2 304 -1 618 18 592

Ordinært resultat -91 067 -19 629 -96 208 -18 487 11 360 4 995 46 424 -162 612
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