
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
45/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018 

  Saksansvarlig: Elin Gullhav            Saksbehandler: Hans-Petter Bergset 
 
 
Tertialrapport 1. tertial 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport  

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og 
virksomhetsrapport april 2018 til orientering 
 

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar Tertialrapport for 1. 
tertial 2018 og oversender denne til Helse Nord RHF. 

 

Bakgrunn 

Tertialrapporten viser framdrift på gjennomføring av bestillinger i oppdragsdokumentet for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Den månedlige Kvalitets- og 
virksomhetsrapporten (KVR) presenterer resultater for helseforetakets satsningsområder, og er 
bygget opp rundt virksomhetsresultatene innenfor kvalitet og økonomi, samt helse, miljø og 
sikkerhet (HMS). UNN har valgt å presentere rapportene i samme styresak, da mange av 
punktene er sammenfallende og utfyller hverandre. 

Formål 
Formålet med å legge frem Tertialrapport 1 til styrets behandling, er å presentere framdrift på 
bestillinger i oppdragsdokumentet, og gjennom KVR gi styret nødvendig ledelsesinformasjon 
om status ved UNN i forhold til RHFets krav, samt interne satsningsområder. 
 

Saksutredning 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har hatt aktiviteter på alle områder i 
oppdragsdokumentet for 1.tertial, men alle oppfølgingspunkter er ikke fullt ut oppfylt. Noen av 
oppdragene er løpende aktiviteter som ikke ferdigstilles tidlig i 2018, men er gjenstand for 
langsiktig arbeid og kontinuerlig forbedring. 

Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
Ved utgangen av 1. tertial 2018 er gjennomsnittlig ventetid 61 dager for avviklede pasienter. 
UNN har ikke klart å innfri kravet om null fristbrudd, og det forekommer fortsatt mellom 20 og 
40 fristbrudd pr måned.  87 % av pasientavtalene overholdes og målet om 95 % innen 2021 er 
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innen rekkevidde. Den gylne regel er delvis innfridd ved at det er høyere vekst i månedsverk og 
pasientkontakter innen psykisk helsevern enn somatikk. Innen økonomi og ventetider er 
resultatene ikke tilfredsstillende. Bruken av Mine pasientreiser vil nå målet på 55% 
digitaliseringsgrad innen utgangen av året. Det er satt i gang aktiviteter innen registrering av 
kontaktlege, forberedelser til oppstart av innføring av FRESK-programmet med Kurve og 
Innsjekk i tråd med oppdragene. Andelen korridorpasienter viser en langsomt nedadgående 
trend. 

Somatikk 
Andelen pasienter med akutt hjerneinfarkt som får trombolysebehandling øker jevnt, og ligger 
på rundt 15 %. En høy andel av pasientene gis trombolysebehandling innen 40 minutter. Det er 
igangsatt en studie for å finne standard behandlingsformer for pasienter som blir rammet av 
hjerneinfarkt mens de sover. Studien forventes å øke andelen trombolysebehandlinger 
ytterligere. Andelen pasienter som får hjemmedialyse har ligget stabilt høyt de siste 2 årene, og 
andelen kreftpasienter i pakkeforløp er innenfor kravet.  

Psykisk helsevern og rus 
Andelen tvangsinnleggelser er redusert fra 193 i 1. tertial 2017 til 164 i 2018. Antall personer 
som ble tvangsinnlagt er redusert fra 130 til 111 i samme periode. Arbeidet med å redusere 
dropout innen rusbehandling videreføres ved å implementere tiltak fra det nasjonale dropout-
prosjektet. Tettere kontakt med pasient og hjelpeapparat er igangsatte tiltak for å hindre avbrudd 
i døgnbehandlingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Samhandling med kommuner 
Det pågår flere prosesser for å understøtte kommunehelsetjenestene og gi pasientene et 
forsvarlig behandlingsopplegg i hjemkommunen. Det er pågående prosesser rundt etablering av 
forpliktene samarbeidsarenaer for overføring av kompetanse mellom tjenestenivåene. Som 
eksempel kan nevnes etablering/utvikling av hjemmerespiratorteam i Tromsø kommune ved 
hjelp av kompetanse fra UNN. Etablering av samarbeidsavtaler med 39 unike avtalespesialister, 
innen åtte fagområder og stor geografisk spredning, er igangsatt. Arbeidet er mer omfattende 
enn først antatt og forventes ferdigstilt innen utgangen av september.  

Smittevern 
Bruken av bredspektret antibiotika er redusert med 15 % siden 2012. Bruk av antibiotikateam 
(A-team) er et viktig virkemiddel i å nå kravet om 20% reduksjon innen 2020. Ytterligere 
reduksjon kan være utfordrende da man har måtte være mer aggressiv i bruk av bredspektret 
antibiotikum ved sepsis/ alvorlig infeksjon.  

Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig personell 
UNN har startet arbeidet med å redusere deltid. Plan for gjennomføringen er ikke klart for 
fremlegg i tertialrapporten. For å redusere sykefraværet er det igangsatt en rekke tiltak som skal 
støtte avdelingene der sykefraværet er særskilt høyt. Det er utarbeidet langsiktig plan for UNNs 
behov for kompetanse og personell frem mot 2030. 

Anskaffelsesområdet 
UNN tar i bruk innkjøpssystemene QlikView og Clockwork for å måle andelen varer og 
tjenester som kjøpes i henhold til avtaler og dermed kunne sikre og rapportere avtalelojalitet. 
UNN stiller fagressurser til rådighet for Sykehusinnkjøp HF i nasjonale og regionale 
anskaffelsesprosjekter. 
 

Sak 45/2018

Sak 45/2018 - side 2 av 49



Medvirkning 

Saken blir av tidsmessige årsaker forelagt for UNN sine ansattes organisasjoner, vernetjenesten 
og brukerutvalgets arbeidsutvalg i felles medvirknings- og drøftingsmøte 24.5.2018. Protokoll(-
er) fra dette møtet behandles som egen referatsak i styremøtet i UNN 30.5.2018.  
 

Vurdering 

Oppholdstid i akuttmottakene har ukentlig fokus i direktørens tavlemøte. Måltallet på 90% er 
oppnådd for april. Forbedring av pasientforløpene i Akuttmottakene og identifiseringen av 
hvilke pasienter som skal gå rett til sengepost skal ha økt fokus i tiden som kommer og skal 
være tema på driftsmøtene.   
Det har over tid vært en positiv utvikling mot målet om 0 fristbrudd, men direktøren er fortsatt 
ikke fornøyd med manglende måloppnåelse. Forbedringsarbeidet som ble gjennomført i NOR-
klinikken innen håndkirurgi har gitt positive resultater. Det er K3K og NOR-klinikken som har 
flest fristbrudd. For å nå målet er fristbrudd fortsatt ukentlig tema i direktørens tavlemøte. Det er 
blant annet fokus på læring på tvers av enheter, korrekt registrering i DIPS, overholdelse av 
vurderingsfrist og jevnlig og hyppig bruk av rapporter i Helse Nord LIS.  
 
Det er grunn til å merke seg at når det gjelder status for Pasientsikkerhtsprogrammet er dette 
første måned hvor alle innsatsområder er påbegynt eller implementert i alle relevante enheter. 
Det høye antall utskrivningsklare pasienter over tid har lenge vært en utfordring innen somatikk. 
Dette er nå også et økende problem innen psykisk helsevern på grunn av at det ikke finnes bolig 
til utskrivningsklare pasienter. For begge fagfeltene gjelder det spesielt pasienter fra Tromsø 
kommune. Det er etablert jevnlig kontakt på operativt ledernivå mellom UNN og Troms 
kommune for å bedre samarbeidet, og det er økt fokus i UNN på orden i eget hus.  
 
Til tross for at det rapporteres om kontinuerlig arbeid med å få ned sykefraværet, holder det seg 
på et stabilt høyt nivå og har ikke vært under 8% inneværende år. Det ble registrert 8 
egenmeldinger med arbeidsrelatert årsak i april og utviklingen må følges. For å redusere 
sykefraværet er det igangsatt en rekke tiltak fra Stabssenteret som skal støtte avdelingene der 
sykefraværet er særskilt høyt. Det er positivt at antall AML-brudd på foretaksnivåer redusert 
med 17%, men det er grunn til å merke seg at K3K og Medisinsk klinikk har utviklet seg i 
uønsket retning med en økning på henholdsvis 23,5 og 19,3 %.  
 
Økonomisk status per april  
Prognosen for 2018 er at UNN klarer Helse Nord RHF sitt overskuddskrav på 40 mill kr. UNNs 
eget overskuddskrav forutsetter budsjettbalanse på klinikkene / sentrene samt at fellestiltakene 
får full effekt. Dette ser krevende ut pr april.  
 
Av fellestiltakene ligger 29 mill kr ennå uforløst. Samordnet lønnspolicy og vurdering av det 
desentrale OGT tilbudet i Nordreisa vil ikke gi oss noen økonomisk effekt i 2018, men har 
potensiale for fremtidige år. Utviklingen på pasientreiser viser et overforbruk i forhold til 
budsjett hittil i år selv om tiltaket rundt samkjøring o.l. utføres i enkelte klinikker. Tiltaket vil ha 
minimal økonomisk effekt i 2018. Tiltaket som angår strykninger har hittil ikke resultert i noen 
iverksettelser og resultatet av tiltaket for 2018 er dermed usikkert.  
Den økonomiske situasjonen etter årets fire første måneder er anstrengt. ISF inntektene er lavere 
enn budsjettert, samtidig som det er et overforbruk på lønnskostnader. Tiltakene har i varierende 
grad blitt gjennomført på klinikkene og sentrene. De økonomiske effektene av tiltakene er 
dermed lavere enn ønsket hittil i år. Resultatet er at enkelte av klinikkene ligger bak budsjett pr 
april. Det forutsettes at disse klinikkene henter inn det negative budsjettavviket i løpet av året, 

Sak 45/2018

Sak 45/2018 - side 3 av 49



slik at alle klinikker og sentre havner i balanse ved årets slutt. Likevel vil det på grunn av 
effekten fra fellestiltakene være usikkerhet på graden av oppnåelse av UNNs eget 
overskuddskrav. 
 
Resultatkravet fra RHF på 40 mill kr vil fremdeles oppnås i 2018. Risikoen for det økonomiske 
resultatet for 2018 er en avkortning av eget overskuddskrav. Et tiltak for å redusere risikoen er å 
kutte langtidsplan. Det er satt en forutsetning om balanse pr 1. halvår for å innvilge langtidsplan, 
og direktøren vil følge dette ved neste rapportering. 
 

Konklusjon 

Tertialrapporten og Kvalitets- og virksomhetsrapporten gir samlet en god oversikt over status på 
flere områder i UNN, og peker på viktige områder som vil ha fokus i det videre 
forbedringsarbeid. Direktøren anbefaler at styret tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten til 
orientering og vedtar Tertialrapport 1 2018 for oversending til Helse Nord RHF. 
 
 
 
Tromsø, 18.5.2018 
 
 
Marit Lind (s.) 
konst. administrerende direktør 
  
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Tertialrapport for 1. kvartal 2018 
2. Kvalitets- og virksomhetsrapport 
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Tertialrapport og Årlig melding 2018 
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Tertialrapport og Årlig melding 2018 
 

1 Innledning 

Denne malen skal brukes til helseforetakenes tertialrapporter og årlige melding for 2018 til Helse 
Nord RHF. Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i oppdragsdokumentet. 
Derfor foreligger det ikke rapportering kronologisk på alle punkter, kun de det stilles krav om i 
Oppdragsdokumentet.  

 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2018, 
foretaksspesifikke mål 2018 og styringsparametere 2018. 

 
I utgangspunktet gjelder alle rapporteringskravene for alle seks helseforetakene i Helse Nord. For 
felleskrav som åpenbart ikke gjelder for Sykehusapotek Nord HF (SANO) og Helse Nord IKT HF, ber vi 
om at kravet beholdes i malen og kommenteres som «ikke aktuelt» (dette for å beholde kontroll 
med nummereringen av rapporteringskravene). 

 
Tekstboksen under hvert rapporteringskrav viser rapporteringsfrekvens og skal fylles ut. Ved 
rapportering for 2. tertial og Årlig melding beholdes tekst fra foregående rapportering i samme 
dokument. 

 
Rapportering på styringsparametere og andre oppgaver er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke 
som eget vedlegg. 

 
Rapporteringsteksten skal kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad 
målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
Oversikt over frister: 
Rapportering Frister 
Tertialrapport Administrativt utarbeidet Tertialrapport: 

18. mai 2018 
28. september 2018 

 
Styrebehandlet Tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2018 
8. oktober 2018 

Årlig melding Administrativt behandlet Årlig melding: 6. februar 2019. 
 

Styrebehandlet Årlig melding (styrevedtak): Mars 2019. 
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Tertialrapport og Årlig melding 2018 
 

2. Mål og føringer 

Helse Nords viktigste mål er: 
 

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
4. Innfri de økonomiske mål i perioden. 

 
Det vises til Plan for Helse Nord 2018–2021 for nærmere beskrivelse av hvordan målene skal nås på 
lang sikt. Kravene for det kommende året gis i kapittel 3–9. 

For 2018 er det fem felles områder som vil være kritiske for måloppnåelse, jf. kapittel 8. 

a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal være under 50 dager innen 2021. 
b) Det skal ikke være fristbrudd. 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær skal være 

under 2 %. 
e) Økonomisk resultat skal være i tråd med plan. 

 
Helseforetakene skal bidra med faglige ressurser i regionale og nasjonale prosjekter og 
arbeidsgrupper. Utgiftene til dette skal dekkes av det enkelte helseforetak. 

 
Helseforetakene er store samfunnsaktører som det forventes tar samfunnsansvar. Det gjelder fire 
kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 

 
Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i Nordvest- Russland, Finland 
og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål for utviklingen i 
nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og helsesamarbeid mellom helseforetak 
i regionen og samarbeidspartnere i Barentsregionen. 

 
Foretaksspesifikke og generelle mål innenfor sykehusfarmasi/legemidler gis til de fire 
sykehusforetakene, som aktivt skal samhandle med Sykehusapotek Nord (SANO). SANOs oppdrag er 
å bistå de andre helseforetakene til å nå disse målene. 

 
Følgende nye dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 

 
- Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) 
- Sammen redder vi liv – en nasjonal dugnad for å redde liv ved hjertestans og andre 

akuttmedisinske tilstander. Helsedirektoratet 2017 
- Meld. St. 6 (2017–2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 
- Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata 
- Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) 
- Nasjonal diabetesplan (2017–2021) 
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Tertialrapport og Årlig melding 2018 
 

- Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 
omsorgstjenesten. (Rapportnummer IE-1012, utgitt av Direktoratet 
for e-helse, desember 2017) 

- I 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General 
Data Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende fra 25. mai 
2018 i hele EU og erstatte EUs personverndirektiv fra 1995. Dette 
betyr at i Norge vil forordningen erstatte personopplysningsloven og 
tilhørende forskrifter. 

- Nasjonal e-helsestrategi med tilhørende handlingsplan1. 
 

Det vises også til styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse 
Nord – felles verktøykasse. Helse Nord forventer styrket oppmerksomhet og 
systematikk for å fremme åpenhet om uønskede hendelser og 
organisasjonens evne til læring og forbedring. 

 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og 
pasient. Dette betyr bruk av tolketjenester ved behov. Samiske pasienters rett 
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra 
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas. 

 
Prinsippene for prioritering2 skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i 
arbeidsprosesser. 

 

3. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 
3. 6. Kvalitetsutvikling 

 
 
3. 1. Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 

3.1.1 Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig ventetid skal 
være under 50 dager innen 2021. 

UNN har en gjennomsnittlig ventetid på 61 dager for avviklede pasienter ved utgangen av 1.tertial 
2018. For pasienter som fortsatt ikke er tatt til behandling er ventetiden 54 dager. Utviklingen har 
vært stabilt nedadgående. Klinikkene rapporterer et kontinuerlig fokus på ventetiden og at målet på 
50 dager er innen rekkevidde innen 2021. Ulike tiltak er innført for å redusere ventetiden for 
langtidsventende pasienter, blant annet innenfor ortopedi og håndkirurgi. 

 

3.1.2 Ikke ha fristbrudd. 

UNN har mellom 20 og 40 fristbrudd pr måned. Antall fristbrudd er kraftig redusert og for de fleste 
klinikker er fristbruddene unntaksvis, men UNN har ikke lyktes å fjerne fristbruddene helt. Temaet er 
på dagsorden og på tavlemøter i klinikkene og i direktørens ledermøter. Det arbeides kontinuerlig 
med årsakene for å sikre at fristbrudd ikke forekommer. Årsakene er komplekse og inngår som et 
ledd i satsningen på kontinuerlig forbedring.   
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Tertialrapport og Årlig melding 2018 
 

3.1.3 Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 2017 

Median tid til tjenestart er redusert fra 71 dager (2016) til 62 dager (2017) pr 3.tertial. 
Helsedirektoratets nettsider har ikke oppdatert data for 1.tertial 2018.  

3.1.4 Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert planlagt tid). 
Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021. 

Ved utgangen av mars 2018 overholdes 87% av pasientavtalene i UNN. Det er særskilt innenfor 
kontakttypene kontroller og behandling at utfordringene er størst. Ny rapportfunksjon i HN-LIS gir en 
god oversikt over resultatene for hvert fagområde og avdeling, noe som er til stor hjelp i 
forbedringsarbeidet. 

 

3.1.5 Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet 
(polikliniske opphold). 

Den gylne regel måles på fire parameter. Per mars er det høyere vekst i månedsverk og 
pasientkontakter innen psykisk helse og rus enn i somatikk og regelen er således oppfylt. Innen 
økonomi og ventelister er ikke den gylne regel oppfylt per mars. 

 
 
3.1.7 Registrere i pasientadministrative systemer at pasienter har vært vurdert og eventuelt fått 
tildelt kontaktlege. Det skal redegjøres for status i tertialrapport 1. 

Prosedyren for tildelt kontaktlege var ferdig utarbeidet og publisert 27.04 2018. UNN har utarbeidet 
en ledermøtesak for implementering av prosedyren. Denne er behandlet i direktørens stab og er klar 
for beslutning i ledermøte snarlig. Medisinsk fagsjef har utarbeidet plan for implementering og dette 
vil bli iverksatt i klinikkene så snart endelig beslutning foreligger. 

3.1.11 Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord. 

Bruken av Mine pasientreiser er på 47 % ved utgangen av 1. tertial. Målet på 55 % i løpet av 2018 er 
innen rekkevidde. 

3.1.12 Etablere mottaksprosjekt for å innføre ny funksjonalitet i tråd med forutsetningene som 
legges innenfor FRESK-programmet (FREmtidens Systemer i Klinikkene). 

UNN har igangsatt følgende innføringsprosjektene Innsjekk og Kurveprosjektet. Innsjekk-prosjektet 
er igangsatt og de første avdelinger tar løsningen i bruk før sommerferien. Kurve-prosjektet 
bemannes i løpet av mai med oppstart etter ferien. 

3.1.14 Ta i bruk digital kommunikasjon med pasienter og pårørende og andre ferdigutviklede 
tjenester på helsenorge.no innenfor rammene av digitale innbyggertjenester. 

UNN tar i bruk og innfaser digital kommunikasjon med pasientene der disse er ferdigstilt. Det er en 
økning i bruken av Min helse som omfatter egenandeler, kjernejournal, timeavtaler, pasientjournal 
og pasientreiser. Flere av tjenestene er ennå ikke klare for bruk og avvents derfor.   
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Tertialrapport og Årlig melding 2018 
 

Ellers har UNN tatt i bruk flere digitale kommunikasjonsformer, som VAKe i akuttmedisin, 
videokonferanser på iPAD med dialysepasienter og bruk av ulike elektroniske skjema (som 
Chechware) og elektronisk løsning for pasienttilbakemeldinger. 

 

3. 2. Somatikk 
 

3.2.2 Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt. 

UNN har arbeidet med logistikk rundt pasienttransport, registrering og mottak av pasienter ved 
ankomst UNN Tromsø, for å få gitt behandling innen angitte tidsfrister. For 2017 var andelen som fikk 
trombolysebehandling 15,4 %, noe som er noe under Nasjonal målsetning. Andelen har en jevn men 
langsom økning over tid. For januar og februar 2018 er tendensen den samme med en andel på ca 
14%. Utviklingen overvåkes og det er fokusområde i fagfeltet. Det er satt i gang studie på å finne 
standardbehandling på sovende pasienter, noe som kan bidra til å øke andelen. 
    
3.2.21 Reorganisere forvaltningssentrene for kliniske IKT-systemer i samarbeid med Helse Nord 
RHF. 

UNN har gjennomført risikostyring og sett på alternative organiseringsformer fir de kliniske IKT-
systemer. Det videre arbeid med plasseringen av forvaltningssentrene videreføres nå i regi av Helse 
Nord RHF. 

3.2.3 Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 

Samlet for januar og februar 2018 fikk 75% av pasientene trombolysebehandling innen 40 min etter 
innleggelse. Akuttmedisinsk klinikk bidrar med logistikk rundt pasienttransport, registrering og 
mottak av pasienter ved ankomst UNN Tromsø, for å få gitt behandling innen angitte tidsfrister. 
Professor ved Nevro,- hud og revmatologisk avdeling leder et internasjonalt hjerneslag studie. Målet 
er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover.  

 
 
3.2.4 Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene. 

Andelen pasienter med hjemmedialyse er for 3. tertial 2017 32,1 %. Andelen har ligget i intervallet 32 
-35 % de siste to år. 
 
3.2.5 Ha minst 70 % av nye kreftpasienter i pakkeforløp. 

UNN har i perioden januar til mars 2018 en andel på nye kreftpasienter i pakkeforløp på 70 
%. Det arbeides i flere klinikker med forbedring og reorganisering av forløpene. Mulighetene 
til å følge den enkelte pasient gjennom forløpet i HN-LIS er ikke lenger tilstede. Årsaken er 
overgangen til Dips Arena. Nye rapportfunksjoner må bygges opp for dag-til-dag-
oppfølgingen av pakkeforløp. 
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3. 3. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
3.3.1 Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017. 

Antall tvangsinnleggelser er i perioden januar - april redusert fra 193 i 2017 til 164 i 2018. Det 
observeres i samme periode en reduksjon i antall individer fra 130 til 111. 

  
 
3.3.3 Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

Fra Rusavdelingens enheter har man jobbet strukturert gjennom flere år for å implementere tiltak fra 
det nasjonale drop-outprosjektet. Rutiner for tettere kontakt med pasienten og hjelpeapparatet før 
innleggelse, innføring og utprøving av feedbackverktøy (OQ-45, KOR, Helsedirektoratets 
brukerundersøkelse PasOpp), samt økt bruk av kartlegging av kognitiv fungering er noen av 
tiltakene for å redusere manglende oppmøte og avbrudd i behandling. Det gjennomføres nå også en 
intern gjennomgang av implementeringen av nasjonale faglige retningslinjer, deriblant bruk av 
feedbackverktøy. 

  

 

3. 4. Samhandling med kommuner 
 

3.4.5 Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og kommunehelsetjeneste 
på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i kommunene der dette er faglig forsvarlig, 
herunder: -Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige samarbeidsparter 
(fastleger mv). Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

Det pågår flere prosesser for å understøtte kommunehelsetjenesten i å gi behandlingstilbud. Blant 
annet arbeider vi i samarbeid med kommunene i opplæring av hjemmerespiratorteam i 
kommunehelsetjenesten som vil gjøre det lettere for kommunene å ta imot pasienter som skal på 
sykehjem og som har hjemmerespirator. 

 

3.5.1 Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private avtaleparter, jf. 
rapport fra juni 2017, innen 1. mai. 

UNN har gjennomført møte med alle private opptrenings-/ rehabiliteringsinstitusjoner som har 
avtale med Helse Nord RHF. Møtene ble gjennomført i Tromsø 18. og 19. april. 

Utarbeiding av driftsavtaler med avtalespesialistene er påbegynt. 

3.5.3 Etablere samarbeidsavtaler på klinisk nivå med alle avtalespesialister innen 1. juni. 

Utarbeiding av samarbeidsavtaler med avtalespesialistene er igangsatt. Arbeidet er noe mer 
omfattende enn først antatt. Det skal utarbeides samarbeidsavtaler med 39 unike spesialister, fordelt 
på åtte fagområder og seks ulike steder i Troms og Ofoten. Avtalen med øyespesialister ferdigstilles 
først og brukes som mal for de resterende. Arbeidet antas ferdigstilt innen september. 
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3.5.4 For fagområder hvor samarbeidsavtaler er inngått, skal plan for videre samarbeid 
rapporteres i tertialrapport 1. 

Utarbeiding av samarbeidsavtaler og plan for videre samarbeid med avtalespesialistene er igangsatt.   
 
  
 
3.6.2 Ikke ha korridorpasienter. 

UNN har fremdeles utfordringer knyttet til korridorpasienter på enkelte sengeposter. Åpningen av A-
fløy og påfølgende rokade forventes å gi bedret kapasitet og dermed reduksjon i korridorpasienter. 
Innføring av sengepostkoordinatorer ventes også å bidra til å redusere antallet korridorpasienter. 
UNN har en andel på 1,7 % av pasientdøgn på korridor. Tendensen er nedadgående fra 2,9 % i 2014. 
 

3. 8. Smittevern  
3.8.2 Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012. 

Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har ansvar for etablering av styringssystemer 
(infeksjonskontrollprogram, antibiotikastyringsprogram), rådgivning og overvåkning. AMS har levert 
både på overordnet nivå og med tilbakemelding til hver enkelt avdeling. Lederne i den kliniske 
virksomheten (alle klinikker) har ansvar for resultatmålene. UNN har redusert bruken av disse 
medikamentene med ca 15 % siden 2012. Det arbeides med A-team for fortsatt å redusere bruken. 

Etter sepsistilsynet i januar 2017 har det vært et bevisst valg å være aggressiv med bredspektret 
antibiotikum i behandlingen av pasienter med sepsis/alvorlig infeksjon. Konsekvensen er at bruken 
av bredspektret antibiotikum har økt i Akuttmedisinsk klinikk. 
 
 
 
3.8.4 Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-
POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF. 

UNN registrerer insidens for postoperative sårinfeksjoner for NOIS-inngrepene aortakoronarebypass, 
total- og hemiproteser hofte, keisersnitt, kolecystektomi og koloninngrep. Dette rapporteres 
av smittevernoverlegen tertialvis til Helse Nord RHF. UNN gjennomfører kontinuerlig oppfølging av 
postoperative sårinfeksjoner i NOIS-POSI. Helse Nord RHF mottar tertialvise rapporter fra 
smittevernlege i UNN. Ved dype sårinfeksjoner gjennomføres forenet hendelsesanalyse med 
gjennomgang av pasientens forløp for å avdekke forbedringsområder.  

Rapportering til kvalitetsutvalg og på systemnivå til ledelsens gjennomgang. 
 
 
 

6. Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
6. 1. Sikre gode arbeidsforhold 

6.1.1 Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i tertialrapport 1. I 
planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå 
reduksjon. Oppfølging av planen skal fremgå i fremtidig tertialrapportering. 
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Arbeidet er i startgropen og vi kan derfor ikke legge frem en plan etter 1. tertial på hvordan vi skal 
redusere deltidsarbeidet for andel deltid over 24 %. 

6.1.2 Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å holde 
korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 10 %. 

UNN ved Stabssenteret gir følgende støtte i foretakets arbeid med å redusere sykefraværet: 

• Utarbeide, implementere og bistand til oppfølging av IA-handlingsplan i UNN. 
• IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kursene har et særskilt fokus på å øke deltakernes 

kompetanse innen forebygging og oppfølging av sykefravær.  
• Prosesstøtte i oppfølging av sykemeldte, som et systematisk HMS-tiltak for å forebygge 

sykefravær.  
• Gjennomføring og oppfølging av ForBedring. Stabssenteret gir prosessøtte i oppfølgingsfasen. 
• Månedlig rapportering på sykefravær i KVR-rapporten. 
• Bistår klinikker som har mange medarbeidere med gjentakende fravær med tett og systematisk 

oppfølging. Denne satsning kalt "Bli i jobb" er i startfasen i 2018. 
• Diagnostisk og Medisinsk klinikk har fått bistand til å opprette ressursgrupper for håndtering av 

sykefravær. Hensikten med gruppene er å styrke lederne til å håndtere sykefravær. Det er aktuelt 
å etablere slike grupper i andre klinikker. 

• Stabssenteret bistår kontinuerlig i arbeidsmiljø- og HMS-prosesser som vil kunne ha innvirkning 
på sykefravær. 

• Klinikkdedikerte personalrådgivere og BHT representanter fra stabssenteret bistår også i 
oppfølging av enkeltsaker. 

• Tett og godt samarbeid med NAV. 
 

6.1.3 Delta i regionalt nettverk for arbeid med reduksjon av sykefravær og økt nærvær. 

Helse Nord RHF har ikke startet opp dette arbeidet. 

6.1.4 Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 
helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i tertialrapport 1. 

UNN har ikke utarbeidet plan for håndtering av bierverv. Det er økt fokus på registrering av bierverv 
gjennom blant annet informasjon i Personalportalen. UNN vil utarbeide plan snarest. 
 
6.2.2 Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom faktisk bemanning og 
utdanningskapasitet vs. plan. 
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UNN har i 2017-18 utarbeidet rapporten UNNs behov for kompetanse og personell frem mot 2030. 
Formålet med utredningen har vært å få et samlet fremtidsbilde av kompetansebehovet, herunder 
utdanningskapasitet for grunnutdanninger, videreutdanninger med fokus på sykepleierspesialisering 
innen ABIKO, og 22 utvalgte legespesialiteter. Rapporten er behandlet i UNNs ledermøte 20.2.2018 
og skal være et grunnlagsarbeid for en mer styrt planlegging av foretakets kompetanseutvikling- og 
planer samt kunnskap om hvilke formelle utdanningsløp som trengs i fremtiden.  

Tiltakene som er anbefalt i rapporten skal inn i ny handlingsplan for undervisning og læring 2019-
2021. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF ved HR-sjefen. 

 

7. 3. Anskaffelsesområdet 
7.3.1 Samordning - Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. Planen må synliggjøre behov 
for ressurser samt grad av fellesregional forvaltning 

Samhandling eksternt - Innen 1.juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. Innen 
31.desember etablere permanent samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. Innen 1.juli etablere et 
strategisk samhandlingsarena med Sykehusinnkjøp. Samfunnsansvar Innen 31.desember 
etablere/revidere strategi for samfunnsansvar som ivaretar fokus på: Miljø, Sosial, Ansvar, 
Innovasjon, Leverandørutvikling  

 
Samordning - Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte investeringsanskaffelser i 2018. 

Samordning - Innen 31.desember oversende fireårig handlingsplan, denne skal deretter rulleres 
kvartalsvis. 

Systembruk - Innen 1.juli oversende plan for full implementering av innkjøpssystem innen 
31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav for utgangen av 2018 følger nedenfor: -Planen må 
synliggjøre behov for ressurser for å sikre full utrulling og for å håndtere foretakets andel av felles 
forvaltning av system og innhold. 

 
Systembruk - Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i Clockwork, andre fagsystem 
og utenom system. 

 
 
7.3.2 Systembruk - Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 

UNN vil benytte informasjon fra QlikView og Clockwork (CWL) til å måle hvor stor andel som 
kjøpes over avtaler og hvor stor andel som ikke kjøpes i henhold til avtaler. Tertialvis rapportering 
skal gjennomføres. 

 

7.3.3 Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer og tjenester 
av definert scope gjennom Clockwork: 1.Varekjøp 80 % av scope 2.Tjenestekjøp 30 % av scope 
3.Samhandling internt 

UNN holder på å implementere CWL fullt ut i alle enheter.  Høsten 2017 ble det gitt opplæring i bruk 
av e-procurement til alle klinikkene. 
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Klinikkene har likevel bare i begrenset grad begynt å bruke e-procurement.  Innkjøpsseksjonen ved 
Økonomi- og analyseavdelingen har på grunn av vakante stillinger ikke kunnet sette av tilstrekkelige 
ressurser til oppfølging av klinikkene.  ØAA/Innkjøpsseksjonen har arbeidet og arbeider fortsatt 
intensivt med å etablere effektive system, prosesser, prosedyrer og verktøy for å oppdatere 
informasjon i CWL samt å kunne måle status og utvikling i bruk av CWL.  
 

7.3.8 Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale anskaffelsesprosjekt. 
Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i foretaket slik at en unngår samtidighet 
med andre strategiske prosjekt. 

Forespørsler fra Sykehusinnkjøp HF om fagressurser til nasjonale og regionale anskaffelsesprosjekter 
blir videreformidlet til aktuelle klinikker.   

I forbindelse med lokale investeringsanskaffelser som bestilles fra Sykehusinnkjøp HF divisjon nord 
oppgis kontaktpersoner ved UNN. Disse skal prosjektledere hos Sykehusinnkjøp kontakte for 
utnevnelse av prosjektdeltakere. 
 
Det har vært vanskelig for klinikkene i UNN å planlegge med deltakelse i anskaffelsesprosjekter for 
lengre perioder. Årsaken er manglende informasjon fra Sykehusinnkjøp HF/Helse Nord RHF 
om planlagte kommende nasjonale anskaffelser på et tidlig nok tidspunkt.  

  
 
 
 

9. Særlige krav til regionale fellesfunksjoner 
9. 1. Særlige krav til regionale fellesfunksjoner 

9.1.1 Sikre at de regionale funksjonene har en handlingsplan med milepæler for 2018/2019. Denne 
rapporteres i tertialrapport 1. 

Det har ikke kommet inn komplett tilbakemelding på disse punktene innen tidsfristen, men planene 
vil foreligge når rapporten oversendes til Helse Nord.  
 
 

12 
 

Sak 45/2018 - vedlegg 1

Sak 45/2018 - side 16 av 49



Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
  

Kvalitets- og 
virksomhetsrapport 

April 2018 

 
 

 
 

1 
 
 

Sak 45/2018 - vedlegg 2

Sak 45/2018 - side 17 av 49



Innholdsfortegnelse 
Innholdsfortegnelse .................................................................................................................. 2 
Hovedindikatorer ..................................................................................................................... 3 
Kvalitet ...................................................................................................................................... 5 

Pakkeforløp – kreftbehandling ............................................................................................ 5 
Pasientsikkerhetsprogrammet ............................................................................................. 8 
Ventelister ............................................................................................................................ 11 
Ventetid ................................................................................................................................ 11 
Fristbrudd ............................................................................................................................ 12 
Korridorpasienter ............................................................................................................... 13 
Strykninger .......................................................................................................................... 14 
Epikrisetid ........................................................................................................................... 14 
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern ..................................................................... 15 
Oppholdstid i akuttmottaket .............................................................................................. 15 

Aktivitet ................................................................................................................................... 16 
Somatisk virksomhet .......................................................................................................... 17 
Psykisk helsevern voksne ................................................................................................... 19 
Psykisk helsevern barn og unge ......................................................................................... 19 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ............................................................................. 20 

Den gylne regel ....................................................................................................................... 20 
Samhandling ........................................................................................................................... 21 

Utskrivningsklare pasienter ............................................................................................... 21 
Bruk av pasienthotell ............................................................................................................. 23 
Personal ................................................................................................................................... 24 

Bemanning ........................................................................................................................... 24 
Sykefravær ........................................................................................................................... 27 
AML-brudd ......................................................................................................................... 28 

Kommunikasjon ..................................................................................................................... 29 
Sykehuset i media ................................................................................................................ 29 

Økonomi .................................................................................................................................. 30 
Resultat ................................................................................................................................ 30 
Prognose ............................................................................................................................... 32 
Likviditet .............................................................................................................................. 32 
Investeringer ........................................................................................................................ 33 
Byggeprosjekter .................................................................................................................. 33 

 
2 

 
 

Sak 45/2018 - vedlegg 2

Sak 45/2018 - side 18 av 49



Hovedindikatorer 
 

 
Oppholdstid i akuttmottak 

postopphold, april 
         Måltall:               90 % 

         Andel under 4 timer:  90 % 

         Antall over 4 timer:    161 

  
Oppholdstid i akuttmottak 

poliklinikk, april 
         Måltall:               90 % 

         Andel under 4 timer:  86 % 

         Antall over 4 timer:    106 
 

 
 

Antall fristbrudd som står på 
venteliste ved utgangen av april 

 
 

28 

 
Gjennomføring av kreftpakkeforløp 

innenfor normert tid  
 

Andel i pakkeforløp:  88 % 
 

Andel innenfor frist: 70 % 

 
Andel i pakkeforløp viser nye kreftpasienter 
som utredes i pakkeforløp. 
 
 
Andel innenfor frist gjelder tiden fra 
henvisning mottatt til start behandling. 
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Tvang psykisk helsevern – voksne  
 
 

Andel pasienter hvor tvangsmiddelbruk 

er benyttet totalt:  3,2 % 
 

Andel mekanisk tvang:  1,6 % 

 
Sykefravær, april 

 
 

 

8,0 % 

 
AML brudd, april 

 
 

Antall AML-brudd: 3696 

 
Budsjettavvik  

tom april 
 

-5,6 mill kr 
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Kvalitet  
 
Pakkeforløp – kreftbehandling 
 
UNN har fokus på to kreftpakkeforløpsindikatorer. Det er andel i pakkeforløp og andel 
innenfor frist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %. 
 
 
Tabell 1 Nye kreftpasienter som inngår i et organspesifikt forløp per april 2018 

 
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % i pakkeforløp. 
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Tabell 2 Tilbakemelding fra NPR på forløpstidene for pakkeforløp per april 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakkeforløp          (del 1 av 2) Beskrivelse
Fullførte 

forløp, antall

Antall 
innenfor 

frist

Andel 
innenfor 
frist, %

Median 
forløpstid

Standard 
forløpstid

BRYSTKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 369 247 66 25 27
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 100 89 89 14 24
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 3 12

HODE- OG HALSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 118 98 83 17 28
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 10 7 70 12 28
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 54 36 66 23 30

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 2 2 100 0 32
MYELOMATOSE Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 4

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 17 17 100 7 30
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 4 3

AKUTT LEUKEMI Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 33 30 90 3 21
LYMFOM Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 120 79 65 14 28

Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 16 8 50 28 36
BUKSPYTTKJERTELKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 39 25 64 32 36

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 20 15 75 24 36
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 20

TYKK- OG ENDETARMSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 296 191 64 30 35
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 12 9 75 18 39
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 49 35 71 32 46

BLÆREKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 167 120 71 34 46
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 25 16 64 42 46
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 7 6 85 23 43

NYREKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 101 36 35 57 43
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 1 1 100 27 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 1 100 6 43

PROSTATAKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 154 72 46 70 66
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 140 66 47 39 37
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 15 8 53 51 66

PENISKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 5 3 60 35 37
TESTIKKELKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 0 0 72 31

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 11 6 54 34 38
LIVMORKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 97 83 85 25 36

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 1 0 0 36 36
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 3 2 66 22 36

EGGSTOKKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 119 103 86 24 36
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 19 11 57 28 30

LIVMORHALSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 28 21 75 27 36
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 9 7 77 25 30
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 20 17 85 28 36
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Tabell 2 Tilbakemelding fra NPR på forløpstidene for pakkeforløp per april 2018 – fortsettelse 

 
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid. 
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet. 
 
Utviklingen viser at flere pasienter inkluderes i pakkeforløpene, mens det er færre pasienter 
som får startet sin behandling innen fristen. 
  

Pakkeforløp          (del 2 av 2) Beskrivelse
Fullførte 

forløp, antall

Antall 
innenfor 

frist

Andel 
innenfor 
frist, %

Median 
forløpstid

Standard 
forløpstid

HJERNEKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 42 39 92 9 21
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 1 0 0 41 28
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 8 5 62 16 28

LUNGEKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 83 50 60 38 42
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 80 61 76 21 35
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 150 121 80 27 42

KREFT HOS BARN Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 7 6 85 4 27
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 22 18 81 3 16

SPISERØR OG MAGESEKK Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 21 14 66 37 43
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 37 35 94 26 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 20 17 85 28 43

PRIMÆR LEVERKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 15 3 20 47 39
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 1 0 0 33 32
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 2 20

SARKOM Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 4 2 50 29 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 2 2 100 2 43

SKJOLDBRUSKKJERTELKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 72 48 66 31 41
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 4 3
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 2 19

FØFLEKKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 217 185 85 14 35
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 2 1 50 24 35
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 0 0 45 35

NEVROENDOKRINE SVULSTER Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 0 0 102 55
GALLEVEISKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 17 15 88 34 48

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling. 6 4 66 26 41
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 1 100 1 48

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØP Fra henvisning mottatt til avsluttet utredning 211 156 73 15 22
3217 2250 70
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Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

Status Pasientsikkerhetsprogrammet 1. tertial 2018 

Enheter i kursiv har ikke levert tertialrapport tross purring, status står fra forrige 
rapportering. Enheter med markert med rødt har ikke rapportert de to siste rapportene. 
Dette er første rapportering hvor alle innsatsområder er påbegynt eller implementert ved alle 
relevante enheter. 
 
Barne- og ungdomsklinikken:  
Så godt som ingen av innsatsområdene er rettet mot enheter for barn og ungdom, men de 
benytter elementer fra de ulike innsatsområdene i sitt arbeid for økt pasientsikkerhet. 

 
 
Hjerte- og lungeklinikken: 

 
 
Medisinsk klinikk: 
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Diagnostisk klinikk: 
Denne klinikken gjennomfører deler av Trygg kirurgi i samarbeid med OpIn. De er også 
viktige for å oppfylle deler av innsatsområdet Behandling av hjerneslag. 

 
 
Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken:  

 
 
Nevro- ortopedi og rehabiliteringsklinikken: 

 
 
Operasjons- og intensivklinikken: 
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Akuttmedisinsk klinikk: 

 
 
 
Psykisk helse og rusklinikken:  
 
Psykisk helse- og rusklinikken kjører jevnlige læringsnettverkssamlinger, hvor enheter 
fokuserer på det de opplever er deres viktigste forbedringsområder innen pasientsikkerhet. 
Dette systematiske arbeidet ledes av fagutviklingsenheten ved klinikken og gjelder også 
poliklinikkene. Forbedringsområdene rapporteres også på ved innsending av rapporter og 
telematikk-møter hvor fremdrift følges opp og diskuteres.  
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Ventelister 
 
Tabell 3 Venteliste 

 
 

 
Tabell 4 Avvikling av venteliste hittil i år  

 
 
 
 
Ventetid 
 
Tabell 5 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år for avviklede pasienter 

 
 
 
Figur 1 Trend gjennomsnitt og median ventetid for alle pasienter 

 
 

2016 2017 2018
Endring 

2017-2018 Endring %
Pasienter på venteliste 8 959 8 077 8 477 400 5
…herav med fristbrudd 25 36 28 -8 -22
…herav med ventetid over 365 dager 106 67 26 -41 -61
Gjennomsnittlig ventetid dager 68 58 54 -4 -7
Ikke møtt til planlagt avtale 1 379 1 492 1 632 140 9

2016 2017 2018
Endring 

2017-2018 Endring %
Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste - hittil i år 17 957 16 594 15 970 -624 -4
…herav med fristbrudd 171 229 216 -13 -5,7
Andel  - avviklet ordinært 89 100 100 0 0

2016 2017 2018
Endring 

2017-2018 Endring %
Gjennomsnittlig ventetid i dager 65 55 60 5 9
Median ventetid i dager 46 42 49 7 17
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Fristbrudd 
 
Figur 2 Antall fristbrudd målt ved utgangen av hver måned 

 
 

 

Tabell 6 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av april 2018 

Tabellen viser kun klinikker med fristbrudd. 
 

 

Figur 3 Prosent avviklet fristbrudd 

 
 

Klinikk Antall fristbrudd
Antall pasienter i 
egen klinikk Andel fristbrudd (%)

Psykisk helse- og rusklinikken 1 362                             0,3 %
Barne- og ungdomsklinikken 3 553                             0,5 %
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 10 1 796                          0,6 %
Medisinsk klinikk 1 711                             0,1 %
Hjerte- og lungeklinikken 5 526                             1,0 %
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 8 4 528                          0,2 %
UNN 28 8 476                    0,3 %

12 
 
 

Sak 45/2018 - vedlegg 2

Sak 45/2018 - side 28 av 49



Tabell 7 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk 

 
 

 

Figur 4 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager) 

 
 
 
 
Korridorpasienter 
 
Figur 5 Korridorpasienter – somatikk (gjennomsnitt per dag per måned) 

 
 
 

Klinikk mar.18 apr.18
Barne- og ungdomsklinikken 0 1
Hjerte- og lungeklinikken 13 9
Medisinsk klinikk 2 8
Psykisk helse- og rusklinikken 3 5
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 16 32
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 16 18
UNN 50 73
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Strykninger 
 
Figur 6 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) 

 
 
 
Epikrisetid 
 
Figur 7 Epikriser - andel sendt innen syv dager 
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Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern 
 
Figur 8 Andel pasienter utsatt for tvangsmiddelbruk innen psykisk helsevern (nasjonal indikator) 

 
 
 
 
Oppholdstid i akuttmottaket 
 
Figur 9 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer og antall over 4 timer) 

 
 
 
Figur 10 Oppholdstid i akuttmottaket poliklinikk (andel under 4 timer og antall over 4 timer) 
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Aktivitet 
 
Tabell 8 Aktivitet UNN  

 
DRG-poeng - sørge for ansvar (behandling av pasienter i UNNs opptaksområde). 
Noe av økningen i laboratorieanalyser skyldes at fra medio februar så er pasient nær analysering (blodgass) i 
Tromsø koblet til og telles inn i analyseoversikten. Harstad og Narvik blir koblet til etter hvert. Det blir også 
ytterligere økning når blodsukker telles med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Antall % Antall %
Somatikk
Utskrivelser postopphold Somatikk 32 851 34 263 36 166 1 412 4,3 -1 903 -5,3
Liggedager i perioden Somatikk 60 658 59 612 63 226 -1 046 -1,7 -3 614 -5,7
Polikliniske konsultasjoner Somatikk 102 788 96 607 94 712 -6 181 -6,0 1 895 2,0
DRG-poeng Somatikk 24 744 25 086 26 041 342 1,4 -955 -3,7
Laboratorieanalyser Somatikk 2 104 064 2 405 408 1 766 585 301 344 14,3 638 823 36,2
Røntgenundersøkelser Somatikk 52 033 57 259 60 059 5 226 10,0 -2 800 -4,7
Fremmøte stråleterapi Somatikk 3 798 3 850 5 529 52 1,4 -1 679 -30,4
Pasientkontakter Somatikk 135 639 130 870 130 878 -4 769 -3,5 -8 0,0
VOP
Utskrivelser postopphold VOP 1 153 1 135 1 174 -18 -1,6 -39 -3,3
Liggedager i perioden VOP 13 718 13 952 14 870 234 1,7 -918 -6,2
Polikliniske konsultasjoner inkl indirekte VOP 23 327 23 610 23 815 283 1,2 -205 -0,9
Pasientkontakter VOP 24 480 24 745 24 989 265 1,1 -244 -1,0
BUP
Utskrivelser postopphold BUP 84 62 65 -22 -26,2 -3 -4,6
Liggedager i perioden BUP 897 982 1 120 85 9,5 -138 -12,3
Polikliniske konsultasjoner BUP 10 513 11 392 9 229 879 8,4 2 163 23,4
Pasientkontakter BUP 10 597 11 454 9 294 857 8,1 2 160 23,2
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Utskrivelser postopphold Rusomsorg 400 312 358 -88 -22,0 -46 -12,8
Liggedager i perioden Rusomsorg 7 934 6 921 7 082 -1 013 -12,8 -161 -2,3
Polikliniske konsultasjoner inkl indirekte Rusomsorg 3 432 4 136 3 935 704 20,5 201 5,1
Pasientkontakter Rusomsorg 3 832 4 448 4 293 616 16,1 155 3,6

Avvik fra 2017 Avvik fra plan 2018
Plantall 2018Aktivitet UNN HF 2017 2018
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Somatisk virksomhet 
 
Figur 11 DRG-poeng UNN 2018 

 
 
 
 
Tabell 9 DRG-poeng hittil i år 2018 fordelt på klinikk  

 
DRG-poeng – egen produksjon.  
 
 
 
Figur 12 Utskrivelser postopphold - somatisk virksomhet 
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Plan DRG poeng - sørge for ansvar

Klinikk Faktisk Plan Avvik
Akuttmedisinsk klinikk 584 572 12
Barne- og ungdomsklinikken 1 046 1 130 -84
Hjerte- og lungeklinikken 4 221 4 116 105
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 6 111 6 957 -847
Medisinsk klinikk 4 526 4 617 -91
Nevro- , ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 6 194 6 381 -187
Operasjons- og intensivklinikken 182 166 16
Totalt 22 864 23 939 -1 075
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Figur 13 Polikliniske konsultasjoner - somatisk virksomhet 

 
 
 

 
Figur 14 Pasientkontakter - somatisk virksomhet 

 
 
 

 
Figur 15 Laboratorieanalyser  
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Figur 16 Røntgenundersøkelser 

 
 
 
Psykisk helsevern voksne 
 
Figur 17 Pasientkontakter – VOP 

 
 
 
Psykisk helsevern barn og unge 
 

Figur 18 Pasientkontakter – BUP 
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Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Figur 19 Pasientkontakter- TSB 

 

 

Den gylne regel  
 
Tabell 10 Den gylne regel  

 
* Somatikk inkl. lab/rtg og rehabilitering 
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Funksjon Måleparameter Endring 17 -18
Somatikk* Månedsverk -2,6 %
Psykisk helse og rus Månedsverk 0,2 %
Somatikk* Økonomi 5,7 %
Psykisk helse og rus Økonomi 5,4 %
Somatikk Konsultasjoner 3,5 %
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Somatikk Ventetid -3,8 %
Psykisk helse og rus Ventetid -0,9 %

Den gylne regel
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Samhandling 
 
Utskrivningsklare pasienter 
 
 
Figur 20 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern  
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Tabell 11 Utskrivningsklare pasienter fordelt på kommune – somatikk 

 
    
 
 
 

Kommune
Utskrivnings-

klare døgn

Utskrivnings-
klare døgn, 

grunnlag 
faktuering

Antall opphold
Utskrivningsklare 

døgn pr 1000 
innbyggere

per April April April April
BALSFJORD 190 163 34 34
LØDINGEN 64 15 50 30
TROMSØ 1 921 1 705 273 25
TJELDSUND 27 0 28 21
BALLANGEN 53 26 27 21
GRATANGEN 21 13 8 19
SKÅNLAND 54 5 51 18
STORFJORD 33 25 8 18
HARSTAD 440 138 312 18
IBESTAD 24 0 25 17
KVÆFJORD 48 0 49 16
LYNGEN 45 33 15 16
EVENES 18 2 16 13
NARVIK 239 111 130 13
KARLSØY 28 19 9 12
TRANØY 16 6 4 10
NORDREISA 43 32 13 9
BERG 6 2 4 7
BARDU 25 12 13 6
SKJERVØY 17 10 7 6
LAVANGEN 6 0 6 6
SALANGEN 12 4 8 5
MÅLSELV 33 16 17 5
TYSFJORD 6 3 3 3
LENVIK 28 10 21 2
KÅFJORD 4 2 2 2
KVÆNANGEN 2 1 1 2
SØRREISA 5 1 4 1
TORSKEN 1 0 1 1
DYRØY 1 0 1 1
Sum 3 410 2 354 1 140 18
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Bruk av pasienthotell  
 

Figur 21 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold) 

 
 
 

Figur 22 Beleggsprosent på Pingvinhotellet 
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Personal 
 
Bemanning  
 
Figur 23 Brutto utbetalte månedsverk 2014-2018  

 
 
 

Tabell 12 Brutto utbetalte månedsverk 2016-2018 
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Planlagte månedsverk Totale månedsverk

Måned 2016 2017 2018
Plantall 

2018
Avvik mot 

plan

Januar 6 054           6 254           6 320           6 364         -44           
Februar 6 213           6 362           6 531           6 364         167          
Mars 6 112           6 341           6 468           6 369         99             
April 6 176           6 386           6 450           6 368         82             
Mai 6 149           6 376           -               6 375         -6 375      
Juni 6 266           6 483           -               6 550         -6 550      
Juli 6 601           6 777           -               7 231         -7 231      
August 6 353           6 665           -               6 687         -6 687      
September 6 214           6 432           -               6 392         -6 392      
Oktober 6 333           6 476           -               6 363         -6 363      
November 6 349           6 539           -               6 375         -6 375      
Desember 6 282           6 385           -               6 380         -6 380      
Snitt hittil i år 6 139           6 335           6 442           6 366         76             
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Figur 24 Brutto utbetalte månedsverk fordelt på profesjon 2014-2018 

 
Kategorien administrasjon og ledelse inkluderer fagstillinger.  
 
 
 
Tabell 13 Gjennomsnittlig brutto månedsverk fordelt på profesjon 2016-2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

jan.14 mai.14 sep.14 jan.15 mai.15 sep.15 jan.16 mai.16 sep.16 jan.17 mai.17 sep.17 jan.18

Adm og ledelse Ambulansepersonell
Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell
Forskning Helsefagarbeider/hjelpepleier
Leger Pasientrettede stillinger
Psykologer Sykepleiere

Profesjon 2016 2017 2018 Avvik fra 2017
Adm og ledelse 985                     1 013                  1 024                  11                        
Ambulansepersonell 354                     357                     357                     -0                         
Diagnostisk personell 355                     366                     372                     5                          
Drifts/teknisk personell 498                     526                     526                     1                          
Forskning 51                        47                        50                        3                          
Helsefagarbeider/hjelpepleier 254                     231                     221                     -10                      
Leger 864                     897                     929                     32                        
Pasientrettede sti l l inger 814                     881                     884                     3                          
Psykologer 158                     163                     172                     8                          
Sykepleiere 1 805                  1 853                  1 908                  55                        
Snitt hittil i år 6 139                  6 335                  6 442                  107                     
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Figur 25 Innleide månedsverk sykepleiere og leger 

 
Beregning basert på omregningsfaktor fra nasjonalt indikatorprosjekt. 
 
 
 

Tabell 14 Innleide månedsverk per klinikk 
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Sykefravær 
 
UNN HFs totale sykefravær i april 2018 er på 8,0 %. Samme måned i 2017 var sykefraværet 
8,3 %. Dette er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng. Det korte sykefraværet (1-16 dgr) ligger på 
2,6 % og viser en økning på 0,2 prosentpoeng, mens det mellomlange (17-56 dgr) 
sykefraværet ligger på 2,2 % og viser en økning på 0,7 prosentpoeng. Langtidsfraværet (> 56 
dager) ligger på 3,2 % og viser en reduksjon på 1,2 prosentpoeng. I snitt var det hver dag i 
april 196 ansatte borte fra jobb pga. sykdom i UNN HF.  
 
Figur 26 Sykefravær 2014-2018 

 

 
Tabell 15 Sykefravær fordelt på klinikk 
 

 
 
  
Arbeidsrelatert fravær på egenmelding 
Det har i april måned vært registrert 8 egenmeldinger i HN-LIS hvor ansatte har meldt at 
årsaken til fraværet er arbeidsrelatert.  
 
Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykmelding 
Det har i april 2018 vært registrert totalt 552 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av 
disse var 508 graderte. Det tilsvarer en andel på 92,0% graderte sykemeldinger. Andelen er 2 
prosentpoeng lavere enn i forrige måned (94,0%).  
 
Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. 
myndighetene, arbeidsgiversida og arbeidstakersida har satt mål om at 50 % av 
sykmeldingene skal være gradert. 
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AML-brudd 
 

Figur 27 Antall AML-brudd 2016-2018 

 
 
 
 
Tabell 16 AML-brudd per klinikk 
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Kommunikasjon 
 
Sykehuset i media 
 
I april er det stor bredde og variasjon i medieomtalen av UNN. Det er mange positive oppslag 
som at rekrutteringen av gynekologer til fødeavdelingen i Narvik har vært vellykket, ny 
ambulansestasjon er snart innflyttingsklar i Ersfjord på Senja, den første pasienten har fått 
testet ut den nye PET CT-maskinen i det nye PET-senteret i Tromsø og UNN Harstad har fått 
midler til et nytt behandlingstilbud innen klinisk helsepsykologi.  
 
Av saker med negativt fortegn, er det fortsatt bekymring fra politikere og ansatte for 
rehabiliteringstilbudet ved UNN Harstad etter at endringer som innebærer mer poliklinisk 
virksomhet og mindre døgndrift har fått mye medieomtale i Harstad Tidende. Det samme 
gjelder UNNs forslag om å gjøre endringer i finansieringen av sykestuesenger i Nordreisa. 
Saken er omtalt i flere medier som en bekymring for lokale politikere og ansatte i Nord-
Troms. Disse mener at endringen vil forringe dagens gode tilbud til pasientene.   
 
 
Figur 28 Mediestatistikk 2018 

 
Mediestatistikken omfatter fem papiraviser. Fremover, Harstad Tidende, Hålogalands Avis, iTromsø, Nordlys 
samt oppslag publisert i; Aftenposten.no, Tv2.no, Nrk.no, Dagbladet.no, Vg.no, Dagensmedisin.no 
Framtidinord.no, Folkebladet.no. 
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Økonomi 
 
Resultat 
 
Figur 29 Akkumulert regnskap og budsjett 2018 

 
 
 
For 2018 er det et overskuddskrav fra RHF på 40 mill kr. Det er budsjettert med 3,3 mill kr i 
overskudd hver måned. I tillegg styres det etter et ytterligere overskudd på 60 mill kr, slik at 
styringsmålet for 2018 er et overskudd på til sammen 100 mill kr (8,3 mill kr per måned og 
5,0 mill kr høyere enn budsjettert). 
 
Regnskapet for april viser et regnskapsmessig resultat på -10,2 mill kr. Det er 13,5 mill kr 
lavere enn budsjettert, og 18,5 mill kr lavere enn internt styringsmål. Akkumulert per april 
viser regnskapet 7,8 mill kr i overskudd, det er 5,6 mill kr lavere enn budsjettert og 25,6 mill 
kr lavere enn internt resultatmål. 
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Tabell 17 Resultatregnskap 2018 

 
 

 

 
Tabell 18 Resultatregnskap 2018, ekskl. eksternfinansiering 

 
  

 

 

Resultatrapportering (tall i mill kr) Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 434,1 434,1 0,0 0 % 1 670,2 1 670,2 0,0 0 %
Kvalitetsbasert finansiering 2,1 2,1 0,0 0 % 8,5 8,5 0,0 0 %
ISF egne pasienter 133,3 138,1 -4,8 -3 % 523,5 560,2 -36,7 -7 %
ISF av legemidler utenfor sykehus 9,5 9,5 0,0 0 % 36,7 35,0 1,7 5 %
Gjestepasientinntekter 3,1 3,1 0,0 -1 % 9,3 12,5 -3,2 -26 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg) 16,7 16,2 0,5 3 % 69,8 68,0 1,8 3 %
Utskrivningsklare pasienter 2,6 2,6 0,0 0 % 9,1 9,1 0,0 0 %
Andre øremerkede tilskudd 22,3 29,4 -7,1 -24 % 82,2 111,0 -28,8 -26 %
Andre driftsinntekter 35,1 33,4 1,7 5 % 146,2 134,6 11,6 9 %
Sum driftsinntekter 658,8 668,5 -9,7 -1 % 2 555,5 2 609,1 -53,6 -2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 23,9 19,7 4,3 22 % 78,0 79,6 -1,6 -2 %
Kjøp av private helsetjenester 4,5 4,9 -0,4 -9 % 16,1 17,7 -1,6 -9 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 63,0 71,6 -8,6 -12 % 271,8 286,3 -14,5 -5 %
Innleid arbeidskraft 8,5 3,5 5,0 145 % 29,2 9,9 19,3 196 %
Lønn til fast ansatte 349,8 350,9 -1,1 0 % 1 333,4 1 356,6 -23,2 -2 %
Overtid og ekstrahjelp 25,4 28,1 -2,8 -10 % 99,2 115,6 -16,4 -14 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 63,5 64,3 -0,7 -1 % 254,9 255,9 -1,0 0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -23,3 -23,2 -0,1 1 % -86,5 -89,9 3,4 -4 %
Annen lønnskostnad 31,5 27,5 4,0 15 % 118,3 109,0 9,2 8 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 391,8 386,8 5,0 1 % 1 493,5 1 501,2 -7,6 -1 %
Avskrivninger 16,8 16,8 0,0 0 % 70,3 70,3 0,0 0 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %
Andre driftskostnader 106,6 101,4 5,2 5 % 367,0 385,6 -18,6 -5 %
Sum driftskostnader 670,1 665,4 4,7 1 % 2 551,7 2 596,6 -45,0 -2 %
Driftsresultat -11,3 3,1 -14,4 -462 % 3,9 12,5 -8,6 -69 %
Finansinntekter 1,1 0,8 0,3 4,2 3,3 0,8
Finanskostnader 0,0 0,6 -0,6 0,3 2,5 -2,2
Finansresultat 1,1 0,2 0,9 3,9 0,8 3,0
Ordinært resultat -10,2 3,3 -13,5 -406 % 7,8 13,3 -5,6 -42 %

April Akkumulert per April

Resultatrapportering (tall i mill kr) Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr
Basisramme 434,1 434,1 0,0 1 670,2 1 670,2 0,0
Kvalitetsbasert finansiering 2,1 2,1 0,0 8,5 8,5 0,0
ISF egne pasienter 133,3 138,1 -4,8 523,5 560,2 -36,7
ISF av legemidler utenfor sykehus 9,5 9,5 0,0 36,7 35,0 1,7
Gjestepasientinntekter 3,1 3,1 0,0 9,3 12,5 -3,2
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg) 16,7 16,2 0,5 69,8 68,0 1,8
Utskrivningsklare pasienter 2,6 2,6 0,0 9,1 9,1 0,0
Andre øremerkede tilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre driftsinntekter 35,1 33,4 1,7 146,2 134,6 11,6
Sum driftsinntekter 636,5 639,1 -2,6 2 473,3 2 498,1 -24,8
Kjøp av offentlige helsetjenester 23,9 19,7 4,3 78,0 79,6 -1,6
Kjøp av private helsetjenester 4,5 4,9 -0,4 16,0 17,6 -1,5
Varekostnader knyttet til aktivitet 62,1 70,4 -8,3 268,6 282,0 -13,4
Innleid arbeidskraft 8,5 3,5 5,0 29,2 9,9 19,3
Lønn til fast ansatte 338,2 335,7 2,5 1 290,9 1 299,2 -8,3
Overtid og ekstrahjelp 22,8 24,7 -1,9 89,6 102,7 -13,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 60,7 60,5 0,2 244,4 241,8 2,6
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -22,5 -22,1 -0,4 -83,5 -85,9 2,4
Annen lønnskostnad 30,0 25,5 4,5 112,7 101,5 11,2
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 377,0 367,2 9,8 1 438,9 1 427,3 11,5
Avskrivninger 16,8 16,8 0,0 70,3 70,3 0,0
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre driftskostnader 102,8 96,4 6,4 353,2 367,0 -13,7
Sum driftskostnader 647,8 636,0 11,8 2 469,5 2 485,6 -16,2
Driftsresultat -11,3 3,1 -14,4 3,9 12,5 -8,6
Finansinntekter 1,1 0,8 0,3 4,2 3,3 0,8
Finanskostnader 0,0 0,6 -0,6 0,3 2,5 -2,2
Finansresultat 1,1 0,2 0,9 3,9 0,8 3,0
Ordinært resultat -10,2 3,3 -13,5 7,8 13,3 -5,6

April ekskl              
eksternfinansiering

Akkumulert per April ekskl              
eksternfinansiering
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Tabell 19 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr) 

 

 
 
 
Prognose 
 
Prognosen for 2018 er at UNN klarer Helse Nord RHF sitt overskuddskrav på 40 mill kr. 
UNNs eget overskuddskrav forutsetter budsjettbalanse på klinikkene / sentrene samt at 
fellestiltakene får full effekt. Dette ser krevende ut pr april.  
 
 
 
Likviditet 
 
Figur 30 Likviditet 

 
 
  

Regnskap per klinikk per april - tall i mill kr Regnskap Budsjett Avvik
Herav ISF 
(avvik)

Regnskap - 
HiA

Budsjett - 
HiA Avvik - HiA

Herav ISF - 
(avvik HiA)

10 - Akuttmedisinsk klinikk 38,1 36,0 -2,1 0,0 139,0 136,3 -2,7 0,0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 24,8 22,9 -1,9 -2,7 86,3 73,9 -12,4 -14,1
13 - Hjerte- lungeklinikken 15,2 14,5 -0,7 1,7 58,8 58,2 -0,6 2,9
15 - Medisinsk klinikk 29,8 29,6 -0,1 -0,6 103,8 98,3 -5,5 -1,1
17 - Barne- og ungdomsklinikken 20,7 19,5 -1,2 -0,4 78,9 76,7 -2,2 -1,5
18 - Operasjons- og intensivklinikken 63,3 62,6 -0,6 0,4 243,4 237,2 -6,2 0,4
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 30,1 27,7 -2,3 -1,4 109,7 105,5 -4,2 -2,3
22 - Psykisk helse- og rusklinikken 61,5 62,4 0,9 -0,1 238,5 240,0 1,5 -2,9
30 - Diagnostisk klinikk 53,6 51,4 -2,3 0,0 193,2 191,7 -1,5 0,0
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning 0,8 0,8 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter 47,5 47,5 0,0 0,0 174,7 174,8 0,1 0,0
48 - Kvalitets- Og Utviklingssenteret 10,4 11,5 1,1 0,0 44,5 47,5 3,0 0,0
52 - Stabssenteret 14,5 14,1 -0,4 0,0 55,0 54,7 -0,3 0,0
62 - Felles -400,3 -404,1 -3,8 -1,7 -1 535,3 -1 509,9 25,4 -16,4
Totalt -10,2 3,3 -13,5 -4,8 7,8 13,3 -5,6 -35,0
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Investeringer 
 
Tabell 20 Investeringer 

 
 
 
 
Byggeprosjekter 
 
Tabell 21 Byggeprosjekter 

  A-fløy PET 
OU status Pågår Pågår 
OU status mål   
HMS H=4 H=5 
Planlagt ferdigstillelse 18.04.2018 10.04.2018 
Fremdrift Overtatt 18 april 2018  Overtatt 27 april 2018  
Ramme inneværende år      276,0 mill. kr 96,9 mill. kr 
Sum investert hittil 2017    98,8 mill. kr 58,1 mill. kr 
Sum investert totalt 1421,3 mill. kr 515,7 mill. kr 
Investeringsramme  1547 mill. kr 567,9 mill. kr 
Prognose økonomiavvik* -18 mill. kr +62 mill. kr 

 
Tall per april 

Investeringer , tall i mill kr
Forpliktelser 
tidligere år

Restramme 
overført fra 

2017

Investerings 
ramme 

2018

Samlet 
investerings 

ramme 
2018

Investert 
mars 2018

Investert 
april 2018

Sum 
investert 

2018

Rest-
forpliktelser 

(godkjent 
tidligere) 

april

Rest disponibel 
investerings 

ramme 
inkludert 

forpliktelser
Pasienthotell Breivika inkl alle 
underprosjekter* 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2
A-fløy inkl alle underprosjekter 225,8 0,0 225,8 3,7 36,8 98,9 126,9
PET-senter inkl alle underprosjekter 31,6 43,2 74,8 13,3 17,2 58,1 16,7
Nytt sykehus Narvik 50,4 59,0 109,4 0,0 0,5 1,1 108,3
SUM Nybygg 310,0 102,2 412,2 17,0 54,5 158,1 0,0 254,1
Åsgård Bygg 7 0,8 0,8 0,0 0,8
SUM Rehabilitering 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Tiltak kreftplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tromsøundersøkelsen 5,0 5,0 10,0 0,0 0,0 10,0
MTU Svalbard 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Datarom-Unn-p85-DS1-Pasienthotellet 77,2 0,0 77,2 0,0 0,0 77,2
ENØK 3,4 3,4 0,0 0,4 0,6 2,8
SUM Prosjekter 85,6 7,0 92,6 0,0 0,4 0,6 0,0 92,0
Medisinteknisk utstyr 89,9 72,3 89,6 161,9 14,6 10,0 35,4 74,2 42,8
Annet utstyr disponert av MTU-midler 0,0 0,0 0,0 0,5
Teknisk utstyr 2,8 3,19 12,0 15,2 0,3 1,0 3,5 3,3 8,4
Diverse 23,4 23,4 53,2 76,6 0,9 2,0 7,2 69,4
Ambulanser 1,8 1,81 12,0 13,8 0,1 1,7 12,1
Ombygginger 22,5 22,5 0,0 0,1 0,2 22,2
EK KLP -0,1 28,2 28,1 0,0 28,1
SUM Utstyr med mer 117,9 123,1 195,0 318,1 15,9 13,1 48,5 77,5 183,0
SUM total 117,9 519,5 304,2 823,7 32,9 67,9 207,2 77,5 530,0
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