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Styresak 132–2021  Virksomhetsrapport nr. 9-2021 
     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 2021. 
  
I denne virksomhetsrapporten er det tatt inn en utvidet analyse av bemanningsutvikling 
og innleiekostnader som temarapport HR i eget kapittel. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  
Ventetiden for avviklede pasienter har økt noe sammenlignet med forrige måned og i 
var i september 76,5 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 67 dager per utgangen 
av september. Andel fristbrudd for avviklede pasienter er marginalt redusert siste 
måned og utgjør 15,3% i september. Utviklingen i ventetider og fristbrudd for avviklede 
fortsetter i samme retning som de siste månedene. 
 
For ventende pasienter er ventetiden høy også denne måneden på 78,2 dager, men er 
redusert med 6,5 dag sammenlignet med august. Andelen ventende fristbrudd var 
10,5% noe som er en marginal reduksjon siden forrige måned. Utviklingen i ventetid for 
ventende viser noe bedring den siste måneden, men er fortsatt for høy. Andel ventende 
fristbrudd ligger stabilt høyt omkring 10% som det har gjort det siste året. 
 
 

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

 
Aktivitet  
Somatikk og psykisk helsevern og rus 
Aktivitetsdata per september viser at antall opphold er høyere enn samme periode både 
i 2019 og 2020. Antall dagopphold ligger høyere enn for samme periode i 2019 og 
polikliniske konsultasjoner er betydelig høyere. Antall døgnopphold er betydelig lavere 
enn i 2019. Dette gjør at samlet antall DRG-poeng er lavere enn i 2019 noe som påvirker 
de aktivitetsbaserte inntektene. I utgangspunktet er overgang til færre inneliggende 
pasienter en ønsket retning, forutsatt at pleiefaktor og bemanning tilpasses tilsvarende.  
 
Innenfor psykisk helsevern og rusbehandling er antall døgnopphold på tilnærmet 
samme nivå som i 2019, og det er høyere enn i 2020. Antall polikliniske konsultasjoner 
er betydelig høyere enn tidligere år.  
 
Digitale konsultasjoner 
Andelen digitale konsultasjoner er fortsetter å synke og er 10,1% i september måned. 
Andel innenfor somatikk er 7,2% i september, mens andel innenfor psykisk helsevern og 
rus er 16,8%.  
 
Økonomi 

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

 
September 2021 viser et regnskapsmessig underskudd på 23,5 mill. kroner noe som 
innebærer et akkumulert negativt budsjettavvik etter tredje kvartal på 162,6 mill. 
kroner. Det er Nordlandssykehuset om har et uventet svakt månedsresultat i september 
og det jobbes med å kartlegge nærmere årsaker til dette. 
 
Generelt sett fortsetter trenden med vekst i bemanning, høye innleiekostnader og noe 
svakere aktivitetsnivå enn ønsket. Svikt i aktivitetsbaserte inntekter utgjør 134 mill. 
kroner hittil i år.  
 

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
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Økte kostnader til medikamenter og andre varekostnader utgjør ca. 117 mill. kroner, og 
skyldes i stor grad kostnader knyttet til pandemi. Helse Nord RHFs vurdering er at 
utfordringen for økonomi er de samlede kostnader knyttet til egen bemanning og innleie 
som er ca. 220 mill. kroner høyere enn budsjett. Noe av den økt ressursbruken skyldes 
ekstra midler for å ta igjen etterslep og fristbrudd. Det er en stor utfordring fremover å 
balansere de samlede ressurser slik at foretaksgruppen når målsettingen mht. 
fristbrudd og ventetid innenfor tildelte rammer.  Det vises til eget kapittel i 
virksomhetsrapporten som gir en utvidet analyse av utvikling på bemanning og innleie. 
 
Bemanning 
Brutto månedsverk - eksklusiv innleie 
Per september hadde foretaksgruppen et gjennomsnittlig forbruk på 15 283 eksklusiv 
innleie. Dette tilsvarer en økning av 474 månedsverk sammenlignet med samme periode 
i 2020. Økningen i månedsverk finner vi i alle helseforetak; Nordlandssykehuset +175, 
Universitetssykehuset Nord-Norge +144, Finnmarkssykehuset +68, 
Helgelandssykehuset +44, Helse Nord IKT +21 og Sykehusapotek Nord +17 og Helse 
Nord RHF +9. 
 
Temarapport: Analyse bemanningsutvikling og innleiekostnader 
Analyse av bemanningsutviklingen og innleiekostnadene viser ingen klar sammenheng 

med endring i aktivitetsnivå. Økning i bemanning og forbruk innleie er høyere enn vekst 

i aktivitet. Mye av økningen i månedsverk er relatert til endrede tjenestetilbud, 

sykefravær og vakanse, mens en andel er direkte relatert til koronapandemien og 

opprettholdelse av beredskap. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er ikke fornøyd med utviklingen. Både nivået og utviklingen i ventetider 
og fristbrudd for avviklede pasienter er for høyt og utviklingen de siste månedene 
fortsetter i negativ retning. Ventetidene ligger høyt over målkravet på <50 dager innen 
utløpet av 2022, og helseforetakene har utfordringer mht. kritisk personell.  
 
Utviklingen i den økonomiske situasjonen i sykehusforetakene er alvorlig og det 
negative resultatet i Nordlandssykehuset var uventet.  
 
Samlede driftsinntekter er etter kompensasjon foran budsjett, men det er en betydelig 
svikt i de aktivitetsbaserte inntektene også denne måneden. Hovedutfordringen for 
foretaksgruppen er for høye kostnader og da særlig lønns- og personalkostnader. Flere 
helseforetak har justert sine resultatprognoser på nytt og en oppdatert vurdering av 
samlet resultatprognose vil bli lagt frem i styremøtet. 
 
Særlig bekymringsfullt er økningen i antall gjennomsnittlige månedsverk som medfører 
et betydelig overforbruk på lønnskostnader. Kombinert med høye kostnader til innleie 
av personell er det avgjørende å få kontroll over, samt klare å snu denne utviklingen så 
raskt som mulig. Det er særlig viktig at helseforetakene faser ut ekstra ressurser knyttet 
til beredskap for pandemien, og snarest kommer tilbake til normal drift. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2021 til orientering. 

 
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber 

adm. direktør orientere nærmere om tiltak for å snu utviklingen i neste styremøte.  
 
 
 
Bodø, den 21. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Virksomhetsrapport nr. 9-2021 
2. Temarapport HR september 2021 alle innspill fra helseforetakene  
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