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Prosjektmandat

Prosjektets mandat er å benchmarke aktivitet og 
driftsøkonomi for somatikk mot andre helseforetak i landet

Prosjektet skal sammenligne/benchmarke aktivitet og driftsøkonomi innenfor de somatiske 
hovedfagområdene: 

▪ Medisin (inkl. lab og røntgen)

▪ Kirurgi (inkl. ortopedi og gyn/føde)

Det konkrete mandatet for hovedanalysen er:

1. Benchmarke opp mot fire sammenlignbare helseforetak
▪ Analyse av definerte indikatorer

▪ Kartlegge hvor HSYK skiller seg ut i forhold til andre foretak, både positivt og negativt

▪ Ved funn/behov vurdere og utføre analyser på sykehus-/enhetsnivå

2. Basert på analyser og funn, foreslå forbedringsområder/-tiltak på foretaksnivå og/eller 
enhetsnivå som kan effektivisere aktiviteter i helseforetaket og styrke helseforetakets 
driftsøkonomi de neste tre årene

Mandatet omfatter kun somatikk. Øvrige funksjonsområder som psykisk helsevern og TSB, prehospitale 
tjenester, drift og eiendom eller fellesfunksjoner er ikke del av benchmarkingen.
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Benchmarkingen skal bidra i arbeidet med å utvikle tiltak 
som kan sikre effektiv drift innen somatikk ved HSYK

4

▪ Formålet med arbeidet er primært å 
bidra med innspill til forbedrings-
områder som kan effektivisere 
somatisk aktivitet i helseforetaket og 
styrke helseforetakets driftsøkonomi 
de neste tre årene

▪ Arbeidet skal gjøre rede for 
utviklingen i aktivitet, kostnadsnivå 
og produktivitet for somatikk ved 
HSYK, og sammenligne dette mot 
utvalgte helseforetak i landet

▪ Fokus for analysen er å kartlegge 
mulige forbedringsområder. Dette 
kan ikke tolkes som kritikk av dagens 
drift, men er et forsøk på 
konstruktive innspill til 
forbedringsarbeidet ved HSYK

▪ Psykisk helsevern og TSB er ikke 
omfattet av dette arbeidet

Formål

▪ Analysene gir et faktagrunnlag som 

kan benyttes på flere måter utover 

beskrevet hovedformål:

─ Som grunnlag for erfarings-

utveksling i de kliniske miljøene 

og deling av beste praksis 

─ I strategi- og budsjettprosessen 

internt for å belyse områder der 

det kan gjennomføres strategiske 

endringstiltak

─ Som grunnlag for arbeidet med 

fremtidig sykehusstruktur og ved 

estimering av driftsøkonomisk 

forbedringspotensial

─ I dialog med regionalt 

helseforetak, styret og internt i 

sykehusorganisasjonen

Verdi

▪ Høsten 2020 ble det foretatt en 
aktivitets- og benchmarkingsanalyse 
for HSYK og fire andre utvalgte 
helseforetak i landet 

▪ Analysene er basert på offentlig 
tilgjengelig data fra eksempelvis 
SAMDATA, NPR, Helsedirektoratet, 
SSB og SKDE

▪ Prosjektet har i tillegg hatt dialog 
med helseforetakene det 
sammenlignes mot for 
kvalitetssikring av data og innspill til 
arbeidet

▪ Arbeidet har ikke som formål å 
sammenligne kvalitet mellom 
foretakene, og gir derfor kun en 
overordnet omtale av utvalgte 
kvalitetsindikatorer

Fremgangsmåte

Helgelandssykehuset HF er gjennomgående forkortet til «HSYK»
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Prosjektorganisering og deltakere fra HSYK

Deloitte har bistått med prosjektledelse og analysekapasitet.
Interne ressurser har bistått i tre grupper med ulike formål

▪ Økonomidirektør Tove A. Lyngved har vært prosjekteier 
for arbeidet

▪ Ressurser fra Deloitte har fungert som rådgivere, 
utførende analyseressurser og sekretariat for samtlige av 
gruppene. Jan Erik Tveiten har ivaretatt rollen som 
ansvarlig partner. Subhan Shafiq har vært prosjektleder 
fra Deloitte sin side og Helene H. Helgøy har vært 
prosjektmedarbeider

▪ Prosjektgruppen med prosjekteier har tatt beslutninger, 
gitt retning for arbeidet og tydeliggjort prosjektmål/ 
prioriteringer. Prosjektgruppen er mottaker av 
leveransen

▪ Arbeidsgruppen har hatt en operativ rolle for å 
fremskaffe underlagsdata, gjennomføre og kvalitetssikre 
analyser samt diskutere og kvalitetssikre funn

▪ Referansegruppen har hatt som formål å gi faglige 
innspill og kommentarer til prosjektgruppen om analyser 
og funn. Gruppen har også vært oppfordret til å løpende 
dele arbeidet med sine respektive fagmiljøer, og dele 
innspill fra fagmiljøene med prosjektet
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Gruppe Representant Tittel

Prosjektgruppen Tove A. Lyngved Økonomidirektør

Prosjektgruppen Fred A. Mürer Medisinsk direktør

Prosjektgruppen Sissel K. Andersen Direktør org. & admin.

Prosjektgruppen Geir M. Jensen Økonomikontroller

Prosjektgruppen Maria H. H. Skjelbakken Rådgiver analyse

Arbeidsgruppen Geir M. Jensen Økonomikontroller

Arbeidsgruppen Maria H. H. Skjelbakken Rådgiver analyse

Arbeidsgruppen Anna K. Bogen Økonomirådgiver MiR

Arbeidsgruppen Kirsti Stokland Økonomirådgiver MSJ

Arbeidsgruppen Kathrine S. Fournaros Økonomirådgiver SSJ

Referansegruppen Jeanette C. Pedersen Områdesjef kirurgi - MiR

Referansegruppen Ole J. Pettersen Områdesjef medisin - MiR

Referansegruppen Elin R. Grønvik Områdesjef kirurgi - MSJ

Referansegruppen Grete Mo Områdesjef medisin - MSJ

Referansegruppen Rose K. Rølvåg Områdesjef kirurgi - SSJ

Referansegruppen Åse Albertsen Områdesjef medisin - SSJ
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Kontaktpersoner fra andre helseforetak

Prosjektet har hatt møter med og samarbeidet med 
ressurser fra fire andre helseforetak i Norge

Prosjektet har hatt dialog med følgende kontaktpersoner fra samarbeidende helseforetak

Helse Nord-Trøndelag HF

▪ Økonomisjef Rolf Tørring

▪ Økonomikontroller Tove Indal

▪ Økonomikontroller Kathrin Kjelbotn Wråli (KPP-modell)

Helse Fonna HF

▪ Økonomi- og finansdirektør Jan Håvard Frøyland

Helse Førde HF

▪ Økonomidirektør Øystein Helleseth

▪ Controller Stig Kjartan Hauger (KPP-modell)

Sykehuset Innlandet HF

▪ Økonomikontroller Rita Finstuen

6



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Innholdsfortegnelse 

Formål og organisering s. 2

Oppsummering og forbedringsområder s. 7

Metode og fremgangsmåte
▪ Indikatorer og utvalgte helseforetak
▪ Funksjonsfordeling ved HSYK
▪ Vesentlige definisjoner

s. 15
s. 16
s. 23
s. 24

Benchmarkinganalyse
▪ Sykehusforbruk
▪ Aktivitet
▪ Produktivitet
▪ Bemanning
▪ KPP
▪ Kvalitetsindikatorer
▪ Spesielle tema

s. 26
s. 27
s. 56
s. 91

s. 100
s. 117
s. 159
s. 171

Vedlegg s. 177

7



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Oppsummering av benchmarking somatikk (1/3)
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Befolkningen i Helgeland har et høyt forbruk av sykehustjenester innen både døgn-, dag- og poliklinisk behandling. 
Innen poliklinikk er forbruket blant det høyeste i landet. Dette gjelder selv ved alders- og kjønnsstandardisering. Det 
høye forbruket medfører avkortning i HSYK sine basisinntekter. Forbruket ved HSYK er vesentlig lavere enn 
befolkningens totale forbruk. Befolkningens høye forbruk kombinert med lav egendekning medfører vesentlige 
gjestepasientkostnader. HSYK har siden 2017 hatt vesentlig lavere egendekning for døgnmedisin ift. utvalgte HF. 

Sykehusforbruk

HSYK har hatt en aktivitetsvekst, målt i DRG-poeng, på ca. 1 % fra 2015 til 2019. Landssnitt for samme periode er 
vekst på ca. 4 %. For døgn har HSYK hatt en endring i DRG-poeng på -4 % (landssnitt +1 %). For dag har DRG-
poengene økt med 1 % (landssnitt 6 %) og for poliklinikk har veksten ved HSYK vært 10 % (landssnitt 11 %). 
Utviklingen ved HSYK preget av betydelig mindre aktivitet i 2017 drevet av markant og vedvarende reduksjon i 
døgnopphold. Yngre befolkning (≤ 49 år) har vedvarende færre opphold innen både døgnmedisin og -kirurgi.

Aktivitetsutvikling

HSYK har hatt vekst i DRG-indeks (pasienttyngde) for døgn på ca. 3,5 %. Veksten er høyere enn landssnitt og utvalgte 
foretak, men selve indeksen er likevel lavere enn landssnitt og omtrent på snitt av utvalgte foretak. For dagopphold 
har HSYK høyest DRG-indeks av utvalget og høyere enn landssnitt. HSYK er eneste foretaket i utvalget som ikke har 
hatt en reduksjon i indeks for dag fra 2015 til 2019. DRG-indeksen for poliklinikk har steget fra 2016 til 2019, men er 
den laveste i utvalget. Dette indikerer høyere andel kontroller, som gir færre DRG-poeng enn øvrig poliklinikk.

DRG-indeks

HSYK har hatt vesentlig økning i liggetid for døgnkirurgiske opphold. Snitt liggetid for døgnkirurgi har for landet gått 
ned fra ca. 4,9 til 4,6 fra 2015 til 2019. HSYK har over samme periode hatt en økning i snitt liggetid for døgnkirurgi 
fra ca. 4,0 til 4,7. Økningen er drevet av et mindretall døgnkirurgiske DRG med til dels vesentlig økning i liggetid samt 
noe høyere vekst ved HSYK for DRG med lang liggetid i utgangspunktet. Økningen i liggetid er sammenfallende med 
årene med redusert døgnkirurgisk aktivitet, men uklart om økt liggetid skyldes mindre aktivitetspress.

Liggetid kirurgi

Gjennomsnittlig liggetid for døgnmedisin har for landet gått ned fra 3,8 til 3,7 fra 2015 til 2019. HSYK har over 
samme periode hatt en svak reduksjon fra i underkant av 3,7 til ca. 3,65 for døgnmedisin. Om lag 33 % av 
døgnmedisinske DRG har hatt økning i liggetid, hvorav seks DRG har økt med to eller flere liggedager ift. liggetid i 
2016. Kompleks rehabilitering har hatt markant økning i liggetid. Aktiviteten innen døgnmedisin er derimot spredt 
på langt flere DRG og samlet utvikling for HSYK er derfor en svak reduksjon i liggetid for døgnmedisin.

Liggetid medisin
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Oppsummering av benchmarking somatikk (2/3)
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HSYK har høy andel dagkirurgi på ca. 61 % av all kirurgi. Nivået er høyest av utvalgte helseforetak og høyere enn 
landssnitt (50 %). HSYK sin andel dagkirurgi har vært høyere enn landssnitt i flere år. Foretaket har likevel hatt en 
vesentlig økning i andelen de siste årene. Denne økningen har i hovedsak vært preget av reduksjon i døgnkirurgi, og 
ikke av reell vekst i dagkirurgi. Stikkprøver for døgnkirurgi og benchmarking av HSYK sine største dagkirurgiske DRG 
mot utvalgte foretak indikerer at foretaket likevel har potensial til å vri mer aktivitet fra døgn- til dagkirurgi.

Dagkirurgi

HSYK har hatt vekst i polikliniske konsultasjoner, målt i DRG-poeng, på 10 % fra 2016 til 2019. Veksten for landet 
som helhet har i samme periode vært 11 %. HSYK har samtidig høyere andel poliklinisk aktivitet enn øvrige 
helseforetak og landssnittet. HSYK har i underkant av 9 konsultasjoner per døgnopphold. Dette er 1 mer enn 
landssnittet og 3 konsultasjoner per døgnopphold mer enn Fonna, som har lavest andel poliklinikk. Sammen med 
utvalgets laveste DRG-indeks for poliklinikk indikerer dette at HSYK har forholdsvis mye kontroller.

Poliklinikk

HSYK har hatt økning i relativt kostnadsnivå fra 105 i 2015 til 112 i 2019. Foretaket har lagt seg på et vesentlig 
høyere kostnadsnivå i årene 2017–2019 ift. tidligere år. Utvikling fra 2015 til 2017 drevet av kostnadsøkning til tross 
for markant reduksjon i aktivitet i 2017. I årene 2017–2019 har kostnadene fortsatt å øke selv om aktiviteten i 
hovedsak kun hentet seg tilbake til nivået før fallet i 2017. Dette har gitt HSYK lavere produktivitet de siste årene, og 
potensialet mot kostnadsnivået i 2015 tilsvarer en reduksjon i årlige driftskostnader på omtrent 70 mnok.

Produktivitet

Sykehusenhetene har samlet økt bemanningen med ca. 28 årsverk (3 % vekst) fra 2017 til 2019. MiR og SSJ har hatt 
vekst i sine årsverk på hhv. 5 % og 4 %, mens MSJ har hatt reduksjon på 2 %. Benchmarking av personellindeks mot 
utvalgte helseforetak og landssnitt indikerer lavere produktivitet for spesielt sykepleiere og gruppen omsorgs-
arbeidere, hjelpepleiere og helsefagsarbeidere. Potensialet mot landssnitt utgjør reduksjon på ca. 32 årsverk for 
sykepleiere og reduksjon på ca. 26 årsverk for gruppen omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsefagsarbeidere.

Bemanning

KPP gjør det mulig å sammenligne pasientgrupper på tvers av foretak til tross for ulik intern organisering. HSYK har 
høyere kostnad per opphold (KPO) enn landssnitt og utvalgte foretak for majoriteten av sine største pasientgrupper. 
Høyere KPO enn landssnitt innebærer at HSYK har et potensial på ca. 65 MNOK for utvalget av 20 DRG med høyest 
differanse fra landssnitt. Potensialet er størst for føde og rehabilitering. Til tross for økt liggetid innen kirurgi, er 
potensialet størst for medisinske DRG’er. Dette skyldes til dels høyere volum og dermed totalpotensial for medisin.

Kostnad per 
pasient (KPP)
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Oppsummering av benchmarking somatikk (3/3)
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HSYK har høyere andel korridorpasienter enn landssnittet og har hatt vekst de siste årene. Andel utsettelser av 
planlagte operasjoner ved HSYK er noe redusert fra 2017 og omtrent på nivå med landssnitt. HSYK har hatt en 
økning i reinnleggelser for både pasienter meldt utskrivningsklare og de ikke meldt utskrivningsklare. HSYK har 
kortere ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes enn utvalgte foretak, og har hatt reduksjon siste 
årene. Foretaket har også hatt en vesentlig økning i andel samstemming legemiddellister fra 22 % til 64 %.

Kvalitets-
indikatorer

Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare opphold har økt fra ca. 2,1 i 2017 til ca. 2,3 i 2019 (11 %). Økningen er 
størst hos SSJ (70 %), mens MSJ har reduksjon i snitt liggetid for disse pasientene (-19 %). Antallet utskrivningsklare 
pasienter har økt ved spesielt MSJ (51 %) og noe ved SSJ (13 %), mens MiR har hatt endring på ca. -6 %. 
Pasienter bosatt i Helgeland har hatt økning i utskrivningsklare opphold med minst ett døgnskille. Gruppens 
gjennomsnittlige liggetid ved HSYK har økt fra 3,5 i 2014 til 4,2 i 2018. Nivået i 2018 er over landssnitt det året. 

Utskrivningsklare 
pasienter

Målt i faste 2019-priser, har HSYK hatt kostnadsøkning på ca. 2 MNOK til kjøp av gjestepasienter og helsetjenester, 
fra ca. 157 MNOK i 2016 til ca. 159 MNOK i 2019. Kjøp av gjestepasienter fra andre offentlige foretak utgjør den 
klart største kostnadsarten på ca. 132 MNOK i 2019. Denne har økt med ca. 8 MNOK fra 2016 til 2019. Samtidig har 
kjøp av lab/røntgen fra private blitt redusert med ca. 6 MNOK over samme perioden.

Gjestepasient-
kostnader og kjøp 
av helsetjenester
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▪ HSYK bør jobbe målrettet med å sikre fokus, lederkraft og eierskap til omstillings- og forbedringsarbeid. Samtlige 
foretak som har deltatt i benchmarkingen løfter dette frem som en grunnleggende forutsetning for å lykkes. 
Tiltaket kan medføre behov for kulturendring med økt fokus på streng kostnadskontroll og kontinuerlig 
oppfølging og forbedring. Foretaket må sikre ansvarliggjøring av ledere på alle nivåer i organisasjonen samtidig 
som ledere må gis støtte til å forstå behovet for og lykkes i sitt forbedringsarbeid

▪ HSYK anbefales å jobbe målrettet og strukturert med jevnlig måling og oppfølging av aktivitetsdata og trender for 
nøkkelindikatorer på både foretaks- og enhetsnivå. Områdesjefer og fagmiljø må involveres og ta eierskap til 
utvikling ved egen enhet. Eksempler på indikatorer som kan følges opp jevnlig er utvikling i liggetid for største 
pasientgrupper, andel dagbehandling, gjestepasienter, utskrivningsklare opphold og kostnad per DRG

▪ Året 2017 markerer et trendskifte for både aktivitetsnivå for enkelte pasientgrupper og kostnadsproduktivitet. 
HSYK anbefales å utrede årsaker til aktivitetsreduksjonen og trendskiftet f.o.m. 2017 for å sikre faktabasert 
innsikt i hva som endret seg det året. Innsikten vil muliggjøre utvikling av tiltak for å reversere uønskede trender

Overordnede 
anbefalinger

▪ HSYK bør kartlegge bemanningsutviklingen i perioden 2015–2019, og se dette opp mot aktivitetsutviklingen i 
samme periode. Hypotese om at bemanningen har økt gjennom denne perioden til tross for vesentlig aktivitets-
reduksjon fra 2017. Innsikten som opparbeides kan bidra til å utvikle konkrete forbedringstiltak

▪ HSYK anbefales implementering av aktivitetsstyrt bemanningsmodell ved alle enheter. SI har utviklet verktøy som 
kobler data fra GAT mot aktivitetsdata, og muliggjør kontinuerlig måling og oppfølging av bemanningsplaner mot 
faktisk aktivitetsutvikling. HSYK bør initiere dialog med SI og utvikle tilsvarende verktøy selv. Det bør i 
sammenheng med dette utvikles struktur for kontinuerlig oppfølging av aktivitetsstyrt bemanningsmodell i regi 
av fagmiljø selv eller i et tett samarbeid mellom økonomi og fagmiljø

▪ HSYK bør gjennomføre analyser av personellindeks på enhets-/avdelingsnivå jevnlig. Foretaket bør i sammenheng 
med dette analysere drift ved sengeposter og kartlegge konkrete forbedringstiltak. Overordnede analyser 
indikerer forbedringspotensial for spesielt sykepleierressurser, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsefagsarb.

Bemanning og 
produktivitet
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Oppsummering av identifiserte forbedringsområder (2/3)
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▪ HSYK anbefales å kartlegge konkrete årsaker til markant økning i liggetid for døgnkirurgi i perioden 2017–2019, 
og om det har sammenheng med reduksjonen i døgnkirurgisk aktivitet i samme periode. Områdesjefer og 
fagmiljø må involveres og få bistand til å forstå og snu denne uønskede utviklingen

▪ HSYK bør etablere struktur for fast oppfølging av liggetid for de største døgnkirurgiske pasientgruppene, og/eller 
pasientgruppene med mest økning i liggetid, i regi av områdesjefer og fagmiljø. Fokus på å forstå utvikling, 
identifisere mulige forbedringstiltak og drive kontinuerlig forbedring i regi av fagmiljøet selv

▪ Fagmiljø bør gis i oppgave å redusere liggetid for DRG 209D, 148 og 210N som pilotprosjekter snarest. Bør 
vurdere om at frigjort kapasitet benyttes til hjemhenting av gjestepasienter eller overføring av senger til medisin

Liggetid kirurgi

▪ HSYK bør etablere struktur for fast oppfølging av liggetid for de største døgnmedisinske pasientgruppene, 
og/eller pasientgruppene med mest økning i liggetid, i regi av områdesjefer og fagmiljø. Fokus på å forstå 
utvikling, identifisere mulige forbedringstiltak og drive kontinuerlig forbedring i regi av fagmiljøet selv

▪ Fagmiljø bør gis i oppgave å redusere liggetid for DRG 475B, 127 og 89 som pilotprosjekter snarest. Bør følges 
opp og sikres at frigjort kapasitet benyttes til hjemhenting av døgnmedisinske gjestepasienter

Liggetid medisin

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk. 148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk. 210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl 
proteseop >17 år m/bk. 475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support. 127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk. 
89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk. 356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep. 356O - Rekonstruktive gynekologiske inngrep, 
dagkirurgisk behandling. 

▪ HSYK anbefales å gjennomføre analyser for å bekrefte/avkrefte høyt forbruk av kontroller ved helseforetaket. 
Ved høy andel kontroller bør HSYK revurdere rutiner/praksis for innkalling til kontroller og rutiner/praksis for 
tilbakeføring til primærhelsetjenesten

▪ HSYK anbefales å benytte frigjort kapasitet som følge av færre kontroller til å hente hjem polikliniske 
gjestepasienter med tyngre DRG

▪ HSYK anbefales å kartlegge årsaker til relativt sett høyere forbruk av poliklinikk for befolkningen i Mosjøen. 
Videre bør det undersøkes hvorfor befolkningen i Mo i Rana fra 2016 har hatt betydelig vekst i poliklinisk forbruk, 
og hvorfor denne veksten ser ut til å behandles utenfor HSYK

Poliklinikk

▪ HSYK anbefales å kartlegge aktuelle døgn/dag-par med lik ISF-inntekt. Pilot for økt vridning fra DRG 356 til DRG 
356O bør vurderes igangsatt snarest. Vurdere om frigjort kapasitet benyttes til hjemhenting av gjestepasienter 

▪ HSYK anbefales å kartlegge årsaker til reduksjon i dagkirurgi for eldre delen av befolkningen fra og med 2017
▪ HSYK bør etablere struktur for fast oppfølging av vridning fra døgn- til dagkirurgi i regi av områdesjefer og 

fagmiljø. Fokus på å identifisere mulige forbedringstiltak og drive kontinuerlig forbedring i regi av fagmiljøet selv

Dagkirurgi
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Oppsummering av identifiserte forbedringsområder (3/3)
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▪ HSYK bør jobbe dedikert og målrettet med utvikling av KPP-kompetanse i foretaket. Foretaket bør forbedre 
rutiner for kvalitetssikring av KPP-rapportering. HSYK anbefales som hovedregel å estimere egne 
prosedyrekostnader fremfor bruk av estimater fra UNN. HSYK anbefales å videreutvikle rammeverket for å skille 
ut kostnader knyttet til Anestesi samt sikre at medisin- og materialkostnader fanges opp korrekt. Det kan her 
vurderes om det kan være aktuelt med et tett samarbeid med Helse Førde for å trekke veksler på deres 
kompetanse og erfaring på dette området

▪ HSYK bør jobbe strukturert med å kartlegge årsaker til stort avvik fra landssnitt og utvalgte foretak for DRG med 
størst forbedringspotensial (topp 20). Fokus på å kartlegge om avvik skyldes registreringsforskjeller eller 
forskjeller i behandlingspraksis. Ved forskjeller i behandlingspraksis bør HSYK initiere dialog med foretak som har 
lavere KPP for utveksling av beste praksis og utvikling av konkrete forbedringstiltak. Liggetid er en viktig driver for 
KPP, og drift av sengeposter og utskrivningspraksis bør ha fokus i dette arbeidet

▪ HSYK bør kartlegge kostnader knyttet til vaktberedskap for gyn/føde og vurdere benchmarking av beredskaps-
kostnaden mot andre foretak. HSYK bør analysere liggetid for fødsler og vurdere tiltak for å redusere denne. SI 
og Fonna har lavest KPP for DRG 373 Vaginale fødsler u/bk og bør vurderes som sparringspartnere for dette 
arbeidet. SI har i likhet med HSYK noe krevende struktur med fødetilbud fordelt på flere enheter

▪ HSYK anbefales dypdykk i drift og liggetid for rehabilitering (DRG 462A og 462B). Fokus på kartlegge årsaker til 
høy liggetid samt vesentlig økning i liggetid de siste årene. Forbedringstiltak for å redusere liggetid bør prioriteres

Kostnad per 
pasient (KPP)

▪ HSYK bør kartlegge årsaker til økning i utskrivningsklare pasienter selv om foretaket har hatt mindre 
døgnaktivitet de siste årene sammenlignet med før reduksjonen i 2017. Fokus på kommuner som har høy andel 
utskrivningsklare pasienter eller høy økning i utskrivningsklare pasienter, samt enheter/avdelinger med høy 
andel utskrivningsklare pasienter

▪ HSYK anbefales å revurdere rutiner og tidspunkt for utskrivning av pasienter. Bør vurderes om dagens rutiner 
sammenfaller godt med tider for rutegående kollektivtransport

▪ HSYK kan, på kort sikt, vurdere økt bruk av hotell eller etablering av lett-post ved hver enhet for håndtering av 
utskrivningsklare pasienter og dermed avlastning og frigjøring av sengekapasitet ved tyngre sengeposter

Utskrivningsklare 
pasienter
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Anbefalte områder for videre oppfølging

HSYK anbefales å prioritere følgende fire områder for videre 
oppfølging
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HSYK bør etablere struktur for fast oppfølging av liggetid for de største døgnkirurgiske pasientgruppene, og/eller 
pasientgruppene med mest økning i liggetid, i regi av områdesjefer og fagmiljø. Fokus på å forstå utvikling, 
identifisere mulige forbedringstiltak og drive kontinuerlig forbedring i regi av fagmiljøet selv. Fagmiljø bør gis i 
oppgave å redusere liggetid for DRG 209D, 148 og 210N som pilotprosjekter snarest. HSYK anbefales å kartlegge 
aktuelle døgn/dag-par med lik ISF-inntekt. Pilot for økt vridning fra DRG 356 til DRG 356O bør vurderes igangsatt 
snarest. Øremerke frigjort kapasitet til hjemhenting av gjestepasienter eller overføring til døgnmedisin

Liggetid 
døgnkirurgi og 

andel dagkirurgi

HSYK anbefales implementering av aktivitetsstyrt bemanningsmodell ved alle enheter. SI har utviklet verktøy som 
kobler data fra GAT mot aktivitetsdata, og muliggjør kontinuerlig måling og oppfølging av bemanningsplaner mot 
faktisk aktivitetsutvikling. HSYK bør initiere dialog med SI og utvikle tilsvarende verktøy selv. Det bør i sammenheng 
med dette utvikles struktur for kontinuerlig oppfølging av aktivitetsstyrt bemanningsmodell i regi av fagmiljø selv 
eller i et tett samarbeid mellom økonomi og fagmiljø

Bemanning og 
produktivitet

HSYK bør jobbe strukturert med å kartlegge årsaker til avvik fra landssnitt og utvalgte foretak for DRG med størst 
forbedringspotensial (topp 20). Fokus på å kartlegge om avvik skyldes registreringsforskjeller eller forskjeller i 
behandlingspraksis. Ved forskjeller i behandlingspraksis bør HSYK initiere dialog med foretak som har lavere KPP for 
deling av beste praksis og utvikling av konkrete forbedringstiltak. Liggetid er en viktig driver for KPP og bør ha fokus i 
dette arbeidet. DRG-koder knyttet til fødsler og rehabilitering skiller seg ut med høy potensial. En nærmere analyse 
av beredskapskostnader og liggetid for gyn/føde samt liggetid for rehabilitering vil kunne avdekke konkrete tiltak

Kostnad per 
pasient (KPP)

Indikasjon på at HSYK gjennomfører flere kontroller enn utvalgte foretak og landssnittet. Foretaket anbefales å 
revurdere rutiner for innkalling og omfang av kontroller. Færre kontroller kan frigjøre kapasitet til hjemhenting av 
polikliniske gjestepasienter med høyere DRG-poeng. Dette vil både redusere gjestepasientkostnader og øke ISF-
inntekter for HSYK. Foretaket bør undersøke høye forbruket til befolkningen tilhørende enhetene MSJ og MiR

Polikliniske 
kontroller

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk. 148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk. 210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl 
proteseop >17 år m/bk. 356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep. 356O - Rekonstruktive gynekologiske inngrep, dagkirurgisk behandling. 
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Innholdsfortegnelse 
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▪ Funksjonsfordeling ved HSYK
▪ Vesentlige definisjoner
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Sentrale indikatorer

Benchmarkingen har fokusert på fem grupper av indikatorer. 
I tillegg omtales to utvalgte tema av spesiell interesse

1. Aktivitet:

▪ Sykehusforbruk

▪ DRG-poeng og kontakter

▪ Liggetid og belegg

2. Produktivitet:

▪ Kostnad pr. DRG-poeng og 
liggedøgn

▪ Kostnad pr. DRG-poeng for 
ulike kostnadsarter

▪ Egendefinerte personell-
indekser

3. Bemanning:

▪ Bemanningssammensetning

▪ Lønnskostnad, UTA,
heltid vs. deltid 

▪ Andel innleie og vikarer

▪ Sykefravær

4. Kvalitet:

▪ Korridorpasienter

▪ Reinnleggelser

▪ Utsettelse/stryk operasjon

▪ Ventetid

▪ Fristbrudd

▪ Samstemming legemiddellister

▪ Passert planlagt tid

5. Kostnad per pasient (KPP):

▪ KPO-analyser for største DRG

Spesielle tema:

▪ Utskrivningsklare pasienter

▪ Gjestepasientkostnader
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Sentrale datakilder og forkortelser

▪ Analyser på foretaksnivå er i stor grad basert på offentlig 
tilgjengelig data fra kilder som SAMDATA, Norsk 
Pasientregister (NPR), Helsedirektoratet, Statistisk 
sentralbyrå (SSB) og Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering (SKDE)

▪ For analyser på sykehus-/enhetsnivå er det i stor grad 
benyttet data mottatt fra det aktuelle helseforetak

Forkortelser benyttet i dette dokumentet:

▪ Helgelandssykehuset HF HSYK

▪ Helse Fonna HF Fonna

▪ Helse Førde HF Førde

▪ Helse Nord-Trøndelag HF HNT

▪ Sykehuset Innlandet HF SI

▪ HSYK Mo i Rana MiR

▪ HSYK Mosjøen MSJ

▪ HSYK Sandnessjøen SSJ
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Sammenligningen er gjort mot fire andre helseforetak. 
For enkelte analyser er landsgjennomsnittet også inkludert

17
Kilder: Offentlig regnskapsdata og virksomhetsinformasjon. Organisasjonsstruktur kartlagt av Deloitte per august 2020.

Klinikk-/tverrgående 
struktur

Geografisk 
struktur

Hybrid 
struktur

Karakteristika for utvalgte helseforetak og HSYK

HNT Helse Fonna Helse Førde SI HSYK

Lokalsykehusområder 
(indremedisin)

LE: 98.000
NA: 39.000

HA: 130.000
ST: 40.000
OD: 10.000

FØ: 50.000
NF: 40.000 
LÆ: 20.000

GJ: 110.000
LH: 80.000
HA: 70.000
EL: 60.000
TY: 24.000

MiR: 34.000
SSJ: 27.000
MSJ: 16.000

Sum årsverk 2019
Totalansatte 2019
Totalinntekt 2019
Årsresultat 2019
i % av totalinntekt

2.750 årsverk
3.600 ansatte
3,3 mrd. kroner
-30 mnok
-0,9 %

2.950 årsverk
3.980 ansatte
3,6 mrd. kroner
31,5 mnok
0,87 %

2.290 årsverk
3.010 ansatte
2,9 mrd. kroner
43 mnok
1,47 %

6.660 årsverk
8.770 ansatte
8,4 mrd. kroner
52 mnok
0,62 %

1.620 årsverk
1.970 ansatte
2,1 mrd. kroner
11,5 mnok
0,55 %

Relativ kost.nivå 
somatikk 2019

106 97 113 90 112

Fordelte funksjoner 
innen somatikk 
(områdefunksjoner) 
– ikke uttømmende

Øye, ØNH, Nevro, 
Pediatri, Revma, 
Rehab., Nefrologi, 
Lunge

Kir. kreftbeh., 
Gyn/føde, Geriatri, 
Barn, Hematologi, 
Infeksjon, Hud, Uro. 
Nevro, ØNH, Øye

Akutt kirurgi, 
Gyn/føde, Barn, 
Nevro, ØNH, Øye, 
Revma, Hud, Uro.

Elverum uten kir., 
Hamar uten orto,
Gyn/føde, Hud, Uro.
Barn & unge, Nevro, 
ØNH, Øye, Revma

Akuttkirurgi,
Orto. kirurgi, FMR,
Gyn/føde, Hud, Uro.
Plastikk, Nevro, 
ØNH, Øye, Revma
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Opptaksområde og somatiske sykehusenheter for HSYK

18
Kilde: HSYK offentlig virksomhetsinformasjon (29.10.20)
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Opptaksområde og somatiske sykehusenheter for HNT

19
Kilde: Hentet fra HNT årsrapport 2019 (29.10.2020)
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Opptaksområde og somatiske sykehusenheter for Helse 
Førde
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Kilde: Hentet fra Helse Førde utviklingsplan 2018-2035 (29.10.20)

Somatiske sykehusenheter ved Nordfjordeid, Førde og Lærdal
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Opptaksområde og somatiske sykehusenheter for Helse 
Fonna
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Kilde: Helse Fonna offentlig virksomhetsinformasjon (29.10.20)

Somatiske sykehusenheter 
ved Odda, Stord og
Haugesund
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Opptaksområde og somatiske sykehusenheter for SI

22
Kilde: Hentet fra SI årsrapport 2019 (29.10.20)

Somatiske sykehusenheter 
ved Tynset, Lillehammer, 
Gjøvik, Hamar og Elverum
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Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen

Generell indremedisin Generell indremedisin Generell indremedisin

 - Akutt/elektiv - Ortogeriatri  - Akutt/elektiv - OSAS - Kapselendoskapi  - Akutt/elektiv - Pacemaker 

Døgnkontinuerlig kirurgi Tilpasset døgnkirurgi / dagkirurgi Døgnkontinuerlig kirurgi

 - Akutt/elektiv - Generell / Gastro / Ortopedi  - Tilpasset akutt/elektiv - Generell / Plastikk / Urologi  - Akutt/elektiv - Generell / Gastro 

2 vaktskikt - generell- og ortopedisk kirurgi 1 vaktskikt - generell kirurgi 1 vaktskikt - generell kirurgi

Gynekologi - Fødeavdeling Gynekologi - Fødeavdeling

Revmatologi - Pediatri Øye - Nevrologi - Hud Pediatri - ØNH - Fys.med og rehab

Kreft- og infusjonspoliklinikk Kreft- og infusjonspoliklinikk Kreft- og infusjonspoliklinikk

Radiologi - MR Radiologi - MR Radiologi - Mammografi - MR 

Klin.kjem. lab. - Blodbank Klin.kjem. lab. - Blodbank Klin.kjem. lab. - Blodbank

Brønnøy

 - Luftambulanse helikopter/fly - DPS

 - Fødestue - Spesialistpoliklinikk - Dialyse

Helgelandssykehuset HF 2020 - Arbeidsdeling fagområder somatikk

HSYK funksjonsfordeling somatikk i 2020

Analyser på enhetsnivå må tolkes med forsiktighet og ses i 
sammenheng med oppgave- og funksjonsfordeling

23
Kilde: Oversikt fra HSYK per 21.09.2020.

▪ Forskjeller i funksjons- og oppgavefordeling vil kunne medføre strukturelle og systematiske 
forskjeller mellom sykehusenhetene ved HSYK. Enhetene har følgelig ulike forutsetninger for 
hvordan de vil komme ut på ulike kostnads- og produktivitetsindikatorer

▪ Analyser og funn på enhetsnivå må ses i sammenheng med funksjons- og oppgavefordelingen 
ved både HSYK og utvalgte helseforetak



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Døgnopphold

Definisjoner og begreper 
– Somatisk aktivitet

Døgnopphold defineres som avsluttede 
sykehusopphold (utskrivinger) hvor 
overnatting finner sted på sykehuset, dvs. 
pasienten skrives ut en senere dato enn 
innleggelsesdatoen (over døgnskille). I enkelte 
oversikter er rehabilitering ekskludert fra 
aktivitetsgrunnlaget.

24
Kilder: SAMDATA, NPR og SSB.

Polikliniske konsultasjoner

Konsultasjoner, og innleggelser ved private 
sykehus, som ikke er gruppert i kirurgisk DRG 
eller rehabilitering. 

Dialyse og cytostatika kategoriseres av NPR 
som polikliniske konsultasjoner.

Dagbehandling

Behandling av pasient enten poliklinisk eller 
ved innleggelse for dagbehandling. I SAMDATA 
Spesialisthelsetjenesten 2019 er begrepet 
dagbehandling/opphold benyttet som 
summen av:

Opphold med 0 liggedager: Innleggelser med 
liggetid lik 0 og gruppert til en ikke-kirurgisk 
DRG. Dialysebehandlinger (DRG 317x) og 
dagrehabilitering er ekskludert. 

Dagkirurgi: Innleggelser med liggetid lik 0 eller 
konsultasjon gruppert til en kirurgisk DRG.

DRG-indeks

Indeks for pasientsammensetningen ved 
sykehusene beregnes som forholdet mellom 
antall DRG-poeng og samlet antall opphold ved 
sykehuset. Indeksen er et uttrykk for hvor 
ressurskrevende gjennomsnittspasienten ved 
sykehuset er.

Indeksen kan beregnes separat for 
omsorgsnivåene eller pasientgrupper så lenge 
DRG-poeng og antall opphold/kontakter er 
gruppert sammensvarende.

Beleggsprosent

Beleggsprosenten måler utnyttelsesgraden av 
sengekapasiteten og er et forholdstall mellom 
f.eks. oppholdsdøgn for døgnpasienter og 
tilgjengelige døgnplasser.

Beleggsprosent må tolkes med forsiktighet 
grunnet ulik registreringspraksis. Enkelte 
helseforetak tar utgangspunkt i fysisk 
kapasitet, mens andre benytter bemannet 
kapasitet.

Kostnadsindeks

Kostnadsnivåindeksen tar utgangspunkt i 
faktiske driftskostnader for ISF-finansiert 
virksomhet korrigert for aktivitetsnivå og 
pasientsammensetning (dvs. kostnad per 
DRG). Dette utrykkes relativt til 
gjennomsnittskostnaden per DRG for alle 
helseforetak og private institusjoner med 
driftsavtale i Norge (landsnitt enkelte år = 
100). Relativt kostnadsnivå eller 
kostnadsindeks over 100 betyr kostnad per 
DRG høyere enn landssnittet, mens et 
kostnadsnivå under 100 betyr lavere kostnad 
per DRG enn landssnittet.
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Om datakilder til bemanningsoversikter

Definisjoner og begreper 
– Årsverk og personellindeks

▪ SSB leverer statistikk for årsverk etter tjenesteområde og yrkesgrupper for helseforetak i Norge 
(tabell 09548). Statistikken er basert på registreringen i A-ordningen og viser bl.a. avtalte årsverk 
ekskludert lange fravær. Denne statistikken skal reflektere grunnbemanningen helseforetakene har 
sysselsatt og skal ha tilgjengelig, men inkluderer ikke lange fravær, merarbeid og overtid

▪ Helseforetakene selv har oversikt over brutto måneds-/årsverk basert på utbetalinger i sine interne 
lønnssystemer. Statistikken uttrykker faktisk lønnet arbeidsressurser og inkluderer bl.a. overtid, 
vikarer, innleid arbeidskraft over lønnssystem, utvidet arbeidstid leger og lønnet permisjon

25
Kilder: SSB og utvalgte HF.

Avtalte årsverk ekskl. 
lange fravær
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær, merarbeid, overtid.

Årsverk estimert ut i fra sysselsetting og avtalt 
arbeidstid i tredje uke i november. Summen av antall 
heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber fra A-
ordningen. 

Lange fravær defineres som legemeldt sykefravær og 
foreldrepermisjoner. Ved lange fravær vil bare evt. 
vikar telles med. Annen fravær (ferie, avspasering, 
egenmeldt sykefravær og andre typer permisjoner) 
trekkes ikke fra.

Inkluderer kun personell med arbeidsforhold til 
og/eller lønnsutbetalinger direkte fra helseforetak. 
Innleid personell som mottar lønn fra annet 
virksomhet enn helseforetaket vil ikke være inkludert.

Personellindeks

Personellindeks er definert som årsverk delt på et 
aktivitetsmål (f.eks. antall døgnopphold, liggetid 
eller DRG-poeng). Faktoren viser ressursinnsatsen 
som kreves for å produsere én enhet av aktiviteten 
det måles mot, og gir reflekterer 
personellproduktivitet.

Brutto måneds-/årsverk

Gjennomsnittlig brutto måneds-/årsverk for det 
enkelte år. Utrykker potensiell arbeidsressurs 
inkludert permisjon, sykdom og andre fravær.

All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk og 
inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, 
ansatte som har permisjon med lønn, utvida 
arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og 
innleid arbeidskraft over lønnssystem.
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Sykehusforbruk

Aktivitet

Produktivitet

Kvalitet

KPP

Bemanning

Spes. tema
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Benchmarkinganalyse

Sykehusforbruk
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Sykehusforbruk

Forbruk for bostedsområde for døgnbehandling, 
dagkirurgi og poliklinikk

28

Sykehusforbruk
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Sykehusforbruk

Sykehusforbruk døgn basert på bosted (uavhengig av behandlingssted), hele befolkningen

Befolkningen tilhørende utvalgte HF har høyere forbruk av 
døgnopphold enn landssnittet. Nedadgående trend for alle

29

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (30.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Forbruk for hele befolkningen er alders- og kjønnsjustert.
▪ Døgnopphold (innlagt over døgnskille) ekskl. rehabilitering. Flere opphold samme dag 

(f.eks. ved overføring fra et HF til et annet) aggregeres til ett opphold
▪ Områdene sammenfaller med helseforetakenes sørge for-områder/opptaksområder. 

Sykehusforbruk for SI i 2019 inneholder befolkning i Nes og Grue – dette vil rettes opp av 
SAMDATA ved fremtidige oppdateringer av statistikken

Kommentarer:

▪ Befolkningen i opptaksområdene til de utvalgte 
helseforetakene har høyere forbruk av døgnopphold enn 
landet for øvrig, selv når det korrigeres for forskjeller i 
alder og kjønn

▪ Trenden indikerer reduksjon i forbruk av døgnbehandling 
for samtlige utvalgte helseforetak og landet samlet 

▪ Opptaksområdet til Fonna har høyere forbruk enn øvrige 
foretak. Forskjellen har derimot blitt mindre i 2018 og 
2019

▪ Opptaksområdet til HSYK har hatt reduksjon fra 2015 til 
2017 og har deretter steget noe frem mot 2019. Forbruket 
i 2019 er omtrent på nivå med Fonna

▪ Opptaksområdet til SI har lavere forbruk enn øvrige 
utvalgte helseforetak. Forskjeller har økt de to siste årene

Høyt sykehusforbruk for opptaksområdet medfører at 
flere av foretakene i utvalget har fått avkortning i sine 

basisinntekter
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Områdene har høyere forbruk enn landssnittet for alle 
aldersgrupper. HSYK- og SI-området lavere forbruk for ≥80 år 

30

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (30.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Sykehusforbruk for SI i 2019 inneholder befolkning i Nes og Grue. Døgnopphold (innlagt over døgnskille) ekskl. rehabilitering. 
Flere opphold samme dag (f.eks. ved overføring fra et HF til et annet) aggregeres til ett opphold. 

Sykehusforbruk døgn basert på bosted (uavhengig av behandlingssted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ Betydelig variasjon i forbruk for 
gruppen 0–15 år både mellom HF 
og fra år til år frem til 2019

▪ Fonna-området har historisk hatt 
høyere forbruk for gruppene 16–49 
år, 50–66 år og 67–79 år

▪ HSYK- og SI-området har vesentlig 
lavere forbruk for den eldste 
aldersgruppen (80 år og eldre)

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruk

Sykehusforbruk dagkirurgi basert på bosted (uavhengig av behandlingssted), hele befolkningen

Befolkning tilhørende samtlige helseforetak har høyere 
sykehusforbruk enn landssnitt innen dagkirurgi

31

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (02.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Behandling klassifisert i en kirurgisk DRG med liggetid lik 0
▪ Forbruk for hele befolkningen er alders- og kjønnsjustert
▪ Befolkningstall fra 1. jan påfølgende år 
▪ Områdene sammenfaller med helseforetakenes sørge for-områder/opptaksområder. 

Sykehusforbruk for SI i 2019 inneholder befolkning i Nes og Grue – dette vil rettes opp av 
SAMDATA ved fremtidige oppdateringer av statistikken

Kommentarer:

▪ Befolkningen i opptaksområdene til de utvalgte 
helseforetakene har høyere forbruk av dagkirurgi enn 
landet for øvrig, selv når det korrigeres for forskjeller i 
alder og kjønn

▪ Trenden indikerer relativt stabil utvikling for Helgelands-
området, med noe lavere forbruk i 2016 og 2017

▪ Befolkningen tilhørende Helgeland har forbruk på ca. 49 
dagkirurgiske opphold per 1.000 innbygger. Dette er ca. 
syv flere enn landssnittet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Yngre aldersgrupper ved Helgeland har høyere forbruk av dagkirurgi enn 
landssnitt, mens eldre aldersgrupper har lavere forbruk enn landssnitt

32

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (02.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Sykehusforbruk for SI i 2019 inneholder befolkning i Nes og Grue. 

Sykehusforbruk dagkirurgi basert på bosted (uavhengig av behandlingssted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ Yngre aldersgrupper ved Helgeland 
har høyere sykehusforbruk enn 
landssnitt

▪ De to eldste aldersgruppene har 
lavere forbruk enn landssnitt, og 
har hatt vesentlig reduksjon i 
forbruket. Dette gjelder særlig 
f.o.m. 2017

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruk

Sykehusforbruk poliklinikk basert på bosted (uavhengig av behandlingssted), hele befolkningen

Befolkningen i Helgeland har høyere forbruk innen 
poliklinikk enn utvalgte bostedsområder og landet

33

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (02.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Poliklinisk aktivitet (episoder) samt aktivitet ved private sykehus, som ikke er gruppert i kirurgisk 

DRG, og som ikke er definert som rehabilitering, kjemoterapi, stråleterapi eller dialyse
▪ Forbruk for hele befolkningen er alders- og kjønnsjustert
▪ Befolkningstall fra 1. jan påfølgende år 
▪ Områdene sammenfaller med helseforetakenes sørge for-områder/opptaksområder. 

Sykehusforbruk for SI i 2019 inneholder befolkning i Nes og Grue – dette vil rettes opp av 
SAMDATA ved fremtidige oppdateringer av statistikken

Kommentarer:

▪ Sykehusforbruket innen poliklinikk er høyere for utvalgte 
bostedsområder enn landssnitt, utenom bostedsområdet 
Innlandet

▪ Sykehusforbruket ved Helgeland har økt med ca. 24 
polikliniske konsultasjoner per 1.000 innbygger fra 2016-
2019 og er generelt blant det høyeste i landet 

▪ Underlag fra SAMDATA er ekskludert rehabilitering, 
kjemoterapi, stråleterapi og dialyse



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Helgeland har høyere forbruk innen poliklinikk enn landssnitt for alle 
aldersgrupper. Alle aldersgrupper utenom barn har hatt økning i forbruket

34

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (02.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Sykehusforbruk for SI i 2019 inneholder befolkning i Nes og Grue. Polikliniske konsultasjoner ekskl. rehabilitering, kjemoterapi, 
stråleterapi eller dialyse

Sykehusforbruk poliklinikk basert på bosted (uavhengig av behandlingssted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ Forbruket ved Helgeland er høyere 
enn ved samtlige bostedsområder 
og landet, for nesten alle 
aldersgrupper

▪ Særlig aldersgruppen 80 år og eldre 
har hatt høy vekst i forbruket, med 
ca. 10 % økning fra 2016-2019

▪ Aldersgruppen 0-15 år har hatt 
motsatt utvikling, med vesentlig 
reduksjon f.o.m. 2017

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruk

Forbruk for behandlingssted (helseforetak), per 
omsorgsnivå og fagområde

35

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruk døgn basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), hele befolkningen

Utvalgte HF har lavere forbruk basert på behandlingssted 
enn landssnitt. Indikasjon på netto lekkasje for spesielt HSYK

36

Om statistikken:
▪ Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering
▪ Aktivitet ved helseforetakene uavhengig av pasientens bosted
▪ Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 1.1.2020)

Kommentarer:

▪ Forbruk med utgangspunkt i aktivitet ved foretakene 
indikerer at utvalgte helseforetak har lik eller lavere 
forbruk av døgnopphold enn landet for øvrig

▪ Lavere forbruk basert på behandlingssted ift. forbruk 
basert på bosted indikerer at deler av behandlingen for 
opptaksområdet foregår ved andre helseforetak i Norge. 
Forbruk basert på behandlingssted vil dermed også 
påvirkes av endringer i egendekning og funksjonsfordeling

▪ HSYK har blant det høyeste forbruket basert på bosted, 
men laveste basert på behandlingssted. Dette indikerer at 
lekkasjen for HSYK innen døgnopphold kan være større 
enn ved de øvrige foretakene

▪ HNT har relativt stabil utvikling i forbruk av døgnopphold 
over perioden. SI har hatt økning i forbruk og/eller 
egendekning i 2019. Dette har trolig sammenheng med at 
Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde ble 
overført fra SI til Ahus i februar 2019. Øvrige helseforetak 
og landet for øvrig har en nedadgående trend i 
sykehusforbruk innen døgn på behandlingssted

▪ HSYK hadde vesentlig reduksjon i forbruk i 2017, både 
basert på opptaksområde og basert på behandlingssted. 
Prosjektet har ikke klart å avdekke hva dette skyldtes

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering. Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 
1.1.2020)

Høyt sykehusforbruk for opptaksområdet kombinert 
med høy netto lekkasje / lav egendekning medfører 

høye gjestepasientkostnader

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HF-ene har lavere forbruk/dekning enn landssnittet for barn ≤15 år og 
aldersspennet 50–79 år. HSYK lavest egendekning for alle aldersgrupper

37
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering. Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 
1.1.2020)

Sykehusforbruk døgn basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), per aldersgruppe

Kommentarer:
▪ HSYK har vesentlig lavere forbruk/ 

egendekning for barn ≤15 år
▪ HSYK har hatt reduksjon i forbruk/ 

dekning i 2017 for samtlige 
aldersgrupper. Reduksjonen for 66 år 
og yngre har vært vedvarende

▪ Variasjon i forbruk/egendekning for 
eldste aldersgruppen 80 år og eldre. 
HNT og SI omtrent på nivå med 
forbruket for området, mens HSYK, 
Fonna og Førde har vesentlig lavere 
egendekning

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruket innen døgnmedisin er lavere ved HSYK enn 
for utvalgte HF og landet

38
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.09.20). Befolkning per 1.1 fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering. Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 
1.1.2020)

Sykehusforbruk

Sykehusforbruk medisinske døgn basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), hele befolkningen

Om statistikken:
▪ Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering
▪ Aktivitet ved helseforetakene uavhengig av pasientens bosted
▪ Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 1.1.2020)
▪ Kategorisering i kirurgi og medisin bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en 

kirurgisk DRG eller ikke. Medisinske døgnopphold er gruppert i en ikke-kirurgisk DRG. For å 
bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende 
prosedyre

Kommentarer:

▪ Utvalgte helseforetak har høyere forbruk av 
medisinske døgnopphold enn landet

▪ HSYK har lavere forbruk enn utvalgte foretak og 
landet innen døgnmedisin. Dette kan indikere at 
HSYK har mer lekkasje innen døgnmedisin enn 
øvrige foretak og landssnitt

▪ Utviklingen ved HSYK bærer preg av vesentlig 
reduksjon i 2017 før nivået igjen har økt i 2019



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har lavere forbruk/dekning av medisinsk døgnbehandling 
enn utvalgte HF og landet for nesten alle aldersgrupper

39
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering. Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 
1.1.2020)

Sykehusforbruk medisinske døgn basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ HSYK har hatt reduksjon i forbruk/ 
dekning i 2017 for pasienter 66 år 
og yngre. Reduksjonen for disse har 
vært vedvarende

▪ HSYK har vesentlig lavere forbruk/ 
egendekning for barn ≤15 år, og 
aldersspennet 50-66 år. Historisk 
lavere for aldersspennet 67–79 år, 
men økning siste to årene

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruket innen kirurgi er lavere ved utvalgte foretak 
enn landssnittet, spesielt for Fonna og HSYK

40
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.09.20). Befolkning per 1.1 fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering. Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 
1.1.2020)

Sykehusforbruk

Sykehusforbruk kirurgiske døgn basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), hele befolkningen

Kommentarer:

▪ Utvalgte helseforetak har lavere forbruk av 
kirurgiske døgnopphold enn landet

▪ Reduksjon i forbruk av kirurgisk døgnbehandling 
ved utvalgte foretak og HSYK, med unntak av SI

▪ Innen døgnmedisin har foretakene lik eller høyere 
forbruk enn landssnittet (jf. tidligere analyse). 
Innen døgnkirurgi har foretakene lavere forbruk 
enn landssnittet. Dette indikerer at lekkasjen er 
relativt sett høyere innen døgnkirurgi / 
egendekningen er relativt sett lavere innen 
døgnkirurgi. Noe av dette følger av at det er mer 
funksjonsfordeling mellom foretak innen 
spesialisert kirurgi enn innen medisin

Om statistikken:
▪ Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering
▪ Aktivitet ved helseforetakene uavhengig av pasientens bosted
▪ Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 1.1.2020)
▪ Kategorisering i kirurgi og medisin bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en 

kirurgisk DRG eller ikke. Medisinske døgnopphold er gruppert i en ikke-kirurgisk DRG. For å 
bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende 
prosedyre



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Utvalgte foretak har lavere forbruk/dekning enn landssnittet for nesten 
alle aldersgrupper. HSYK vesentlig reduksjon fra 2017 for yngre grupper

41
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering. Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 
1.1.2020)

Sykehusforbruk kirurgiske døgn basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ Vesentlig og vedvarende reduksjon 
i forbruk ved HSYK i 2017 for 
aldersspennet ≤49 år

▪ Relativt stabil utvikling for utvalgte 
foretak for aldersspennet ≥50 år, 
med noe reduksjon for den eldste 
aldersgruppen

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Samtlige av de utvalgte helseforetakene har lavere 
sykehusforbruk enn landssnitt innen dagbehandling

42
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (10.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk dag basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), hele befolkningen

Om statistikken:
▪ Dagbehandling hvor pasient er registrert som innlagt (over fem timer), men ikke 

inneliggende over døgnskille
▪ Dagbehandling inkl. dagkirurgi
▪ Aktivitet ved helseforetakene uavhengig av pasientens bosted
▪ Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 1.1.2020)

Kommentarer:

▪ Forbruk med utgangspunkt i aktivitet ved 
foretakene indikerer at utvalgte helseforetak har 
lavere forbruk av dagbehandling enn landssnittet

▪ Stigende trend i forbruk ved flere av utvalgte 
helseforetak f.o.m. 2017

▪ Førde og HSYK omtrent på nivå med 2015, mens 
øvrige foretak har hatt tydelig økning fra 2015-nivå

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har særlig lavt sykehusforbruk for de eldste 
aldersgruppene innen dagbehandling

43
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (10.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk dag basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ Helseforetakene har lavere 
sykehusforbruk enn landet for 
nesten samtlige aldersgrupper

▪ Vesentlig og vedvarende reduksjon 
i forbruk ved HSYK i 2017 for 
aldersspennet ≥50 år

▪ For aldersgruppen 16–49 år har 
forbruket ved HSYK økt til over 
landssnitt

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK og Førde har høyere sykehusforbruk enn utvalgte 
helseforetak og landssnitt innen poliklinikk 

44

Sykehusforbruk poliklinikk basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), hele befolkningen

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (10.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Polikliniske konsultasjoner omfatter aktivitet registrert som poliklinikk (hovedsakelig 

aktivitet med varighet under fem timer)
▪ Polikliniske konsultasjoner inkl. dialyse og cytostatika, i tillegg til dialysebehandlinger som 

gjennomføres uten overnatting, men hvor pasienten registreres som innlagt 
▪ Aktivitet ved helseforetakene uavhengig av pasientens bosted
▪ Befolkning per 1.1 påfølgende år (f.eks. aktivitet for 2019 per befolkning 1.1.2020)

Kommentarer:

▪ Forbruket ved HSYK og Førde ligger noe høyere enn 
landssnitt, og vesentlig høyere enn utvalgte 
helseforetak, for polikliniske konsultasjoner

▪ Utviklingen indikerer økning i forbruk ved alle 
utvalgte helseforetak med unntak av Førde som har 
hatt noe reduksjon i perioden

▪ Fonna har vesentlig lavere forbruk enn utvalgte 
helseforetak innen poliklinikk 

▪ HSYK har ca. 400 flere polikliniske konsultasjoner 
per 1.000 innbygger i forhold til Fonna

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har særlig høyt sykehusforbruk innen poliklinikk for 
aldersgruppene 16-49 år og 80 år og eldre

45
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (10.09.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk poliklinikk basert på behandlingssted (uavhengig av bosted), per aldersgruppe

Kommentarer:

▪ Sykehusforbruk for aldersgruppene 
16-49 år og 80 år og eldre ved HSYK 
er særlig høyt

▪ Sykehusforbruket for den eldste 
aldersgruppen ved HSYK har økt 
med ca. 240 polikliniske 
konsultasjoner per 1.000 innbygger 
fra 2015-2019

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruk

Forbruk for opptaksområdet Helgeland og for 
behandlingssted HSYK, per omsorgsnivå og 
fagområde

46

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruket for området Helgeland innen døgn er 
redusert i perioden 2014–2018, både medisin og kirurgi

47
Kilde: Datagrunnlag fra SKDE (02.10.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk basert på aktivitet ved opptaksområdet Helgeland – data fra SKDE

Sykehusforbruk

Kommentarer:
▪ Sykehusforbruk for opptaksområdet Helgeland indikerer at 

forbruket innen døgn er redusert i perioden, særlig f.o.m. 2017
▪ Utviklingen drives særlig av befolkningen ≤74 år, både for 

medisinske og kirurgiske døgnopphold
▪ Aldersgruppen 75 år og eldre har hatt noe økning fra 2014-18, 

spesielt innen medisin, men også kirurgi
▪ Underlag indikerer at de fleste døgnopphold med fagområde 

ukjent knytter seg til fødsler (nyfødte)

Om statistikken:
▪ Aktivitet basert på 

kontakter for bosatte i 
Helse Nord RHF sitt 
opptaksområde

▪ Fordeling på fagområde 
er gjort med 
utgangspunkt i DRG

▪ Færre enn fem 
kontakter registreres 
som 0



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sykehusforbruket for området Helgeland innen poliklinikk 
har økt i perioden 2014–2018. Dagbehandling noe redusert

48
Kilde: Datagrunnlag fra SKDE (02.10.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk basert på aktivitet ved opptaksområdet Helgeland – data fra SKDE

Sykehusforbruk

Kommentarer:
▪ Sykehusforbruket for opptaksområdet Helgeland 

indikerer at forbruket innen poliklinikk har økt betydelig 
i perioden 2014-18. Utviklingen drives av spesielt den 
eldste aldersgruppen

▪ Forbruket innen dagkirurgi er omtrent på nivå med 
2014, men øvrig dagbehandling har hatt en reduksjon 
fra tidligere nivåer

Om statistikken:
▪ Aktivitet basert på 

kontakter for bosatte i 
Helse Nord RHF sitt 
opptaksområde

▪ Fordeling på fagområde 
er gjort med 
utgangspunkt i DRG

▪ Færre enn fem 
kontakter registreres 
som 0



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Døgnforbruket er lavere ved HSYK enn ved området 
Helgeland. Reduksjon og lekkasje størst for døgnkirurgi

49
Kilde: Datagrunnlag fra SKDE (02.10.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk basert på aktivitet ved HSYK – data fra SKDE

Sykehusforbruk

Kommentarer:
▪ Sykehusforbruket for de som behandles ved HSYK er lavere enn 

forbruket for området Helgeland. Dette indikerer netto lekkasje
▪ Innen døgnmedisin har samlet forbruk gått noe ned. Forbruket for 

75 år og eldre er litt høyere enn i 2014, men øvrige aldersgrupper 
har hatt reduksjon

▪ Innen døgnkirurgi har forbruket gått vesentlig ned f.o.m. 2017. 
Forbruket ved HSYK er også vesentlig lavere enn for området, 
hvilket indikerer at lekkasjen er størst innen kirurgi

▪ Døgnopphold med fagområde ukjent knytter seg til fødsler

Om statistikken:
▪ Fordeling på fagområde 

er gjort med 
utgangspunkt i DRG

▪ Færre enn fem 
kontakter registreres 
som 0



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Dag- og poliklinisk forbruk er lavere ved HSYK enn ved 
området Helgeland. Dagkirurgi og poliklinikk har hatt vekst

50
Kilde: Datagrunnlag fra SKDE (02.10.20) og befolkning per 1.1. fra SSB (09.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Sykehusforbruk basert på aktivitet ved HSYK – data fra SKDE

Sykehusforbruk

Kommentarer:
▪ Sykehusforbruket for de som behandles ved HSYK er lavere 

enn forbruket for området Helgeland. Dette indikerer netto 
lekkasje / lav egendekning

▪ Dagkirurgisk forbruk ved HSYK har økt for befolkningen 
samlet og alle aldersgrupper utenom barn ≤17 år

▪ Dagmedisinsk/ukjent forbruk har samlet sett vært stabil
▪ Innen poliklinikk har forbruket økt for alle aldersgrupper 

bortsett fra barn ≤17 år

Om statistikken:
▪ Fordeling på fagområde 

er gjort med 
utgangspunkt i DRG

▪ Færre enn fem 
kontakter registreres 
som 0
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Sykehusforbruk

Forbruk for opptaksområde og behandlingssted 
(HSYK sykehusenhet), per omsorgsnivå og 
fagområde

51

Sykehusforbruk
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Befolkningen i Sandnessjøen har vesentlig høyere forbruk av 
både medisinske og kirurgiske døgnopphold

52
Kilde: Datagrunnlag hentet fra SKDE (20.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Forbruk basert på aktivitet for opptaksområde Forbruk basert på aktivitet ved behandlingssted

Kommentarer:
▪ Sykehusforbruket er lavere ved 

behandlingssted enn ved 
opptaksområde for alle enheter, 
innen både medisin og kirurgi

▪ Opptaksområdet Sandnessjøen 
har høyere forbruk enn Rana og 
Mosjøen innen både medisin og 
kirurgi

▪ Høyest netto lekkasje ved MSJ 
innen både medisin og kirurgi

▪ SSJ har mye lekkasje innen 
kirurgi ift. opptaksområdets 
forbruk innen kirurgi

▪ Analysen må ses i sammenheng 
med at funksjonsfordeling 
mellom sykehusenhetene 
medfører foretaksinterne 
pasientstrømmer

Om statistikken:
▪ Kjønns- og aldersjusterte rater
▪ Fordeling på fagområde er gjort med 

utgangspunkt i DRG
▪ Opphold justert for overføringer

Sykehusforbruk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Befolkningen i Mosjøen har høyest forbruk av dagopphold. 
Mosjøen og Sandnessjøen har hatt økning innen dagkirurgi

53
Kilde: Datagrunnlag hentet fra SKDE (20.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Forbruk basert på aktivitet for opptaksområde Forbruk basert på aktivitet ved behandlingssted

Kommentarer:
▪ Opptaksområdet Mosjøen har 

høyest forbruk av dagkirurgi, 
mens Sandnessjøen har lavest

▪ Mosjøen har også høyest forbruk 
innen dagmedisin/ukjent, men 
samtidig er forbruket ved MSJ 
lavest fra og med 2016

▪ Forbruket ved enhetene 
indikerer at SSJ de siste årene 
har økt dagkirurgisk 
egendekning

▪ Analysen må ses i sammenheng 
med at funksjonsfordeling 
mellom sykehusenhetene 
medfører foretaksinterne 
pasientstrømmer

Om statistikken:
▪ Kjønns- og aldersjusterte rater
▪ Fordeling på fagområde er gjort med 

utgangspunkt i DRG
▪ Opphold justert for overføringer

Sykehusforbruk
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Området Mosjøen har høyest forbruk innen poliklinikk. Området Rana har 
hatt vesentlig vekst, men indikasjon på at dette er behandlet utenfor HSYK

54
Kilde: Datagrunnlag hentet fra SKDE (20.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Forbruk basert på aktivitet for opptaksområde Forbruk basert på aktivitet ved behandlingssted

Kommentarer:
▪ Forbruket innen poliklinikk har økt ved alle sykehusenheter og tilhørende opptaksområder 
▪ Området Mosjøen har høyest forbruk innen poliklinikk og det samme er tilfellet for enheten MSJ
▪ Opptaksområdet Rana har hatt høy vekst i forbruket av poliklinikk. Økningen fra 2014 til 2018 tilsvarer ca. 200 flere 

polikliniske konsultasjoner per 1.000 innbygger. Til tross for vesentlig vekst for området Rana, har enheten MiR lavest 
forbruk av polikliniske konsultasjoner. Indikasjon på at denne veksten i hovedsak har blitt behandlet utenfor HSYK

▪ Analysen må ses i sammenheng med at funksjonsfordeling mellom sykehusenhetene medfører 
foretaksinterne pasientstrømmer

Om statistikken:
▪ Kjønns- og aldersjusterte rater
▪ Fordeling på fagområde er gjort med utgangspunkt i DRG
▪ Opphold justert for overføringer

Sykehusforbruk
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Oppsummering sykehusforbruk

55

Aktivitet basert på bostedsområde:
▪ Befolkningen ved Helgeland og utvalgte 

bostedsområder har hatt høyere forbruk 
enn landssnittet i perioden 2015-2019. 
Spesielt yngre aldersgrupper har høyere 
forbruk enn landssnitt. Mindre forskjeller i 
forbruket ved aldersgruppen 80 år og eldre 
mellom Helgeland og landssnitt 

▪ Befolkningen ved Helgeland har redusert 
forbruket fra ca. 169 døgnopphold per 
1.000 innbygger i 2015 til ca. 158 
døgnopphold i 2019, 17 flere døgnopphold 
enn landssnittet. Både kirurgi og medisin 
har hatt reduksjon ved Helgeland

Aktivitet basert på behandlingssted:
▪ Forbruket ved behandlingssted er lavere 

enn landssnitt, både for HSYK og utvalgte 
HF. Dette gir indikasjon på netto lekkasje

▪ HSYK hadde vesentlig reduksjon i forbruk i 
2017, både basert på opptaksområde og 
behandlingssted, samt innenfor både kirurgi 
og medisin. Uklart hva dette skyldes

▪ HSYK har 12 færre døgnopphold per 1.000 
innbygger enn landet i 2019. HSYK har blant 
det høyeste forbruket basert på bosted, 
men laveste basert på behandlingssted. 
Dette indikerer at lekkasjen for HSYK kan 
være større enn ved øvrige foretak. Høyt 
sykehusforbruk for opptaksområdet 
kombinert med høy netto lekkasje/lav 
egendekning medfører høye 
gjestepasientkostnader

▪ Innen medisin har HSYK lavere forbruk enn 
landssnitt og utvalgte HF. Dette indikerer at 
HSYK har relativt sett mer lekkasje / lav 
egendekning innen medisin enn både 
landssnitt og utvalgte HF

Døgnbehandling

Aktivitet basert på bostedsområde:
▪ Befolkningen ved Helgeland har høyere 

forbruk innen poliklinikk enn utvalgte 
bostedsområder og landet 

▪ Sykehusforbruket ved Helgeland har økt med 
ca. 24 polikliniske konsultasjoner per 1.000 
innbygger fra 2016-2019, og har i 2019 ca. 
200 flere polikliniske konsultasjoner enn 
landet

▪ Økningen i forbruk ved Helgeland har vært 
tilstede for nesten alle aldersgrupper. Særlig 
høy vekst for aldersgruppen 80 år og eldre 
som har hatt økning på ca. 10% fra 2016-2019

Aktivitet basert på behandlingssted:
▪ HSYK har høyere forbruk av poliklinikk enn 

utvalgte foretak og landssnitt i 2016-2019
▪ HSYK har ca. 400 flere polikliniske 

konsultasjoner per 1.000 innbygger i forhold 
til Fonna (foretaket med laveste forbruk) og 
ca. 30 flere polikliniske konsultasjoner per 
1.000 innbygger i forhold til landet i 2019

▪ Forbruket ved HSYK har hatt økning i 
perioden, særlig for den eldste aldersgruppen 
som har hatt økning med ca. 240 polikliniske 
konsultasjoner per 1.000 innbygger (11 % 
vekst)

▪ Økningen i forbruket har vært tilstede ved alle 
sykehusenheter ved HSYK

▪ Også innenfor poliklinikk er forbruket høyere 
ved opptaksområde enn ved behandlingssted, 
og indikerer netto lekkasje. Dette gjelder 
spesielt for opptaksområdet Rana og 
behandlingssted MiR. Rana har hatt høy vekst 
i forbruk, samtidig som enheten MiR har 
lavere forbruk enn SSJ og MSJ. Indikasjon på 
at forbruksøkningen i hovedsak har blitt 
behandlet utenfor HSYK

Polikliniske konsultasjoner

Aktivitet basert på bostedsområde:
▪ Befolkningen ved Helgeland og utvalgte 

bostedsområder har hatt høyere forbruk 
innen dagkirurgi enn landssnitt i perioden 
2015-2019

▪ Utviklingen ved Helgeland har vært relativt 
stabil, med noe lavere forbruk innen 
dagkirurgi i 2016 og 2017. I 2019 har 
Helgeland ca. syv flere dagkirurgiske 
opphold enn landssnitt per 1.000 innbygger

▪ Forbruket ved Helgeland er høyere enn 
landssnitt for yngre aldersgrupper. De 
eldste aldersgruppene ved Helgeland har 
imidlertid hatt noe lavere forbruk enn 
landssnitt

Aktivitet basert på behandlingssted:
▪ For dagbehandling totalt sett (både kirurgi 

og medisin) har forbruket ved 
behandlingssted vært lavere enn landssnitt, 
særlig ved HSYK som har vært blant 
foretakene med lavest forbruk 

▪ HSYK har ca. 51 dagbehandlinger per 1.000 
innbygger i 2019, ca. ni færre opphold enn 
landssnitt. Forbruket ved de eldre 
aldersgruppene er særlig lavt. 
Aldersgruppen 80 år og eldre har ca. 62 
færre dagbehandlinger enn landssnitt i 2019 

▪ Sykehusforbruket for de som behandles ved 
HSYK er lavere enn forbruket ved Helgeland, 
både innen medisin og kirurgi. Dette 
indikerer netto lekkasje / lav egendekning. 
SSJ har imidlertid økt dagkirurgisk 
egendekning de siste årene

Dagbehandling

Sykehusforbruk
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Benchmarkinganalyse

Aktivitet
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Aktivitet

Overordnet utvikling i aktivitet

57

Aktivitet
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Utvalgte HF har hatt noe ulik utvikling i aktivitet siste årene. 
HSYK preget av reduksjon i 2017 drevet av døgnopphold

58
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Dialyse og cytostatika kategoriseres av NPR som polikliniske konsultasjoner. Dagkirurgi kategoriseres under dagbehandlinger.

Aktivitet

Kommentarer:

▪ HSYK hadde en 
markant reduksjon i 
aktivitet i 2017. 
Effekten drives av 
reduksjon innen 
døgnopphold

▪ Fonna og Førde har 
også reduksjon i DRG-
poeng for døgn-
behandling, mens HNT 
har hatt vekst fra 2015

▪ Flere av HF har også 
noe reduksjon for 
dagbehandling. 

▪ Samtlige har betydelig 
vekst for poliklinikk

▪ Kongsvinger sykehus 
med tilhørende 
opptaksområde ble 
overført fra SI til Ahus 
f.o.m. februar 2019. 
Dette medfører 
vesentlig reduksjon i 
aktivitet ved SI i 2019
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Aldersgruppen 16–49 år har hatt en markant reduksjon i 
døgnopphold ved HSYK innen både kirurgi og medisin

59
Kilde: Aktivitet fra SAMDATA (22.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering.

Kommentarer:
▪ HSYK hadde reduksjon i både medisinske og kirurgiske 

døgnopphold i 2017
▪ Reduksjonen i kirurgiske døgnopphold forklares nesten 

utelukkende av aldersgruppen 16–49 år. Gruppene 50–66 
år og ≤15 år har også lagt seg på et lavere nivå fra 2017

▪ Innen medisin har de fra 66 år og yngre hatt reduksjon i 
døgnopphold, spesielt gruppen 16–49 år. Den eldre 
befolkingen, dvs. 67 år og eldre, har hatt en stigende trend 
for medisinske døgnopphold fra 2017

Aktivitet
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DRG-indeksen for døgn har økt ved samtlige HF. I motsetning 
til øvrige HF har HSYK økning i gjennomsnittlig liggetid

60
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (25.08.,10.09. og 30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Døgnopphold (innlagt over døgnskille) inkl. rehabilitering.

KOS overført fra SI til Ahus feb. 2019

Aktivitet

Kommentarer:

▪ HSYK har siden 2017 hatt 
reduksjon i antall døgn-
opphold

▪ Aldersfordelingen for 
døgnpasienter ved HSYK er 
ikke vesentlig ulik utvalgte 
HF. Utenom Fonna har alle 
utvalgte HF høyere andel 
døgn-pasienter fra 67 år og 
eldre enn landssnitt. HSYK 
og Førde har høyest andel 
80 år og eldre

▪ Fonna har høyere andel 
yngre døgnpasienter, og er 
ikke så ulik landssnittet

▪ DRG-indeksen for døgn-
pasienter har økt ved 
samtlige utvalgte HF og 
landssnittet. Vekst i prosent 
høyest ved HSYK

▪ HSYK er eneste HF som har 
hatt økning i liggetiden for 
døgnpasienter. Øvrige HF og 
landssnittet har gått ned ila 
samme periode
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HSYK har hatt økning i liggetid for kirurgiske døgnopphold. 
Liggetiden for medisinske døgnopphold noe redusert fra 2015

61
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (21.10.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Aktivitet

Kommentarer:

▪ Snitt liggetid for døgnopphold med kirurgisk DRG har 
for landet gått ned fra ca. 4,9 til 4,6 fra 2015 til 2019

▪ HSYK har over samme periode hatt en vesentlig 
økning i liggetid for disse oppholdene fra 4,0 til 4,7

▪ Førde, Fonna og SI har hatt reduksjon i liggetiden for 
kirurgiske døgnopphold. HNT er omtrent på samme 
nivå som i 2015

Kommentarer:
• Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold med 

medisinsk DRG har for landet gått noe ned fra 3,8 til 
3,7 fra 2015 til 2019

• HSYK har over samme periode hatt noe reduksjon fra 
ca. 3,7 til 3,6

• HNT har hatt en større reduksjon, mens Førde har 
gått noe opp. Fonna hadde et vesentlig hopp i 2019 
tilbake til 2015-nivå. SI marginalt lavere fra 2015-nivå

Om statistikken:
Døgnopphold (innlagt over døgnskille) ekskl. rehabilitering med kirurgisk eller medisinsk DRG. Maks liggetid 366 dager og aktivitet inneværende år. Liggetid ekskl. overføringer. Dagbehandling 
ikke inkludert. Kirurgisk DRG krever registrering av minst én operasjonsstuekrevende prosedyre.
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Aktivitet

Døgn: Liggetid kirurgiske døgnopphold

62

Aktivitet
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HSYK har lengre liggetid enn landssnitt for 7 av sine topp 10 
kirurgiske døgnopphold – spesielt DRG 148, 210N og 209D

63

DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk

Helgeland 2,9 120

Innlandet 3,1 829

Førde 3,3 186

Hele landet 3,3 –

Nord-Trøndelag 3,6 204

Fonna 4,1 112

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand

Innlandet 1,6 310

Fonna 1,6 175

Helgeland 1,7 96

Hele landet 1,7 –

Førde 1,7 58

Nord-Trøndelag 1,9 134

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk

Innlandet 8,8 323

Nord-Trøndelag 10,1 126

Hele landet 11,2 –

Fonna 12,0 132

Helgeland 12,5 84

Førde 15,1 71

Aktivitet

DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk

Nord-Trøndelag 3,0 136

Innlandet 3,6 301

Førde 4,2 105

Helgeland 4,3 83

Hele landet 4,5 –

Fonna 5,7 137

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk

Innlandet 1,4 313

Hele landet 1,8 –

Førde 2,1 34

Helgeland 2,2 82

Fonna 2,3 208

Nord-Trøndelag 2,9 119

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep

Førde 1,1 16

Innlandet 1,2 238

Hele landet 1,6 –

Helgeland 1,9 81

Fonna 2,2 159

Nord-Trøndelag 2,4 102

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (Liggedager fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: DRG-type K (kirurgisk) og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting». 10 største DRG etter antall sykehusopphold ved HSYK i 
2019.

Gjennomsnittlig liggetid for topp 10 døgnkirurgiske DRG ved HSYK 2019 (1/2)
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HSYK har lengre liggetid enn landssnitt for 7 av sine topp 10 
kirurgiske døgnopphold – spesielt DRG 148, 210N og 209D

64

DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk

Innlandet 4,6 284

Hele landet 5,8 –

Nord-Trøndelag 5,8 134

Fonna 6,0 145

Helgeland 6,9 72

Førde 7,0 99

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk

Innlandet 4,7 432

Fonna 5,2 170

Hele landet 5,2 –

Nord-Trøndelag 5,5 136

Førde 6,9 59

Helgeland 7,3 72

209H - Innsetting av protese i kne*

Hele landet 3,5 –

Helgeland 3,8 68

Innlandet 3,8 558

Nord-Trøndelag 3,8 189

Fonna 4,9 97

Førde 7,7 301

Aktivitet

DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

115B - Implantasjon eller bytte av pacemaker

Nord-Trøndelag 2,7 76

Fonna 3,6 100

Førde 3,6 55

Innlandet 3,8 249

Hele landet 4,0 –

Helgeland 4,1 63

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (Liggedager fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Note: *) Ny DRG i 2019 som erstattet tidligere DRG 209G.

Gjennomsnittlig liggetid for topp 10 døgnkirurgiske DRG ved HSYK 2019 (2/2)

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall sykehusopphold døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Kirurgi kartlagt basert på DRG-innholdstype K. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må 

det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre
▪ Døgn kartlagt basert på DRG-tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Snitt liggedager og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR
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HSYK har hatt høy vekst for DRG 148 og 209D. Dette er 
samme DRG der liggetiden er vesentlig lengre enn landssnitt

65

Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Noter: *) Negativ differanse betyr liggetid kortere enn landssnitt. Positiv differanse betyr liggetid lenger enn landssnitt. **) Ny DRG i 2019 som 
erstattet tidligere DRG 209G.

Antall opphold for topp 10 døgnkirurgiske DRG ved HSYK, 2016–2019

DRG kode og navn
Snitt 

liggedager 
HSYK 2019

Diff. 
liggetid fra 
landssnitt*

Antall sykehusopphold HSYK
% 2016–19

2016 2017 2018 2019

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 2,9 -0,4 118 103 110 120 2 %

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand 1,7 Landssnitt 89 66 59 96 8 %

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk 12,5 1,3 49 53 63 84 71 %

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk 4,3 -0,2 66 77 59 83 26 %

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 2,2 0,4 83 78 79 82 -1 %

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep 1,9 0,3 56 55 76 81 45 %

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk 6,9 1,1 75 76 77 72 -4 %

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 7,3 2,1 60 55 59 72 20 %

209H - Innsetting av protese i kne** 3,8 0,3 66 71 72 68 3 %

115B - Implantasjon eller bytte av pacemaker 4,1 0,1 77 75 70 63 -18 %

SUM Topp 10 kirurgiske DRG (døgn) – – 673 638 652 821 22 %

Kommentarer:
▪ Topp 10 kirurgiske DRG står for ca. 46 % av sykehusoppholdene, ca. 42 % av liggetiden og ca. 49 % av DRG-

poengene for kirurgiske døgnopphold ved HSYK i 2019
▪ Kirurgisk aktivitet er fordelt på færre DRG. Økning i et fåtall store kirurgiske DRG med lang liggetid vil være 

med på å øke gjennomsnittlig liggetid for kirurgiske pasienter ved HSYK
▪ HSYK har hatt betydelig vekst i antall døgnopphold for DRG 148 og 209D i perioden 2016–2019. For begge 

er liggetiden ved HSYK vesentlig lengre enn landssnittet i 2019
▪ HSYK har i tillegg lengre liggetid for DRG 210N enn landssnittet. Antallet døgnopphold har ligget stabilt 

utenom noe reduksjon siste året

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall 

sykehusopphold døgnbehandling 
ved HSYK i 2019

▪ Døgn kartlagt basert på DRG-
tjenestetype «Ordinære 
innleggelser med overnatting»

▪ Snitt liggedager og antall 
sykehusopphold fra 
Helsedirektoratet/NPR

Differansen fra 
landssnitt for de tre 

merkede DRG utgjør et 
forbedringspotensial 

på 340 liggedøgn. Om 
lag halvparten av dette 
er knyttet til 209D med 
omtrent 150 liggedøgn
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DRG kode og navn
Snitt 

liggedager 
HSYK 2019

Diff. 
liggetid fra 
landssnitt*

Antall sykehusopphold HSYK
% 2016–19

2016 2017 2018 2019

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 2,9 -0,4 118 103 110 120 2 %

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand 1,7 Landssnitt 89 66 59 96 8 %

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk 12,5 1,3 49 53 63 84 71 %

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk 4,3 -0,2 66 77 59 83 26 %

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 2,2 0,4 83 78 79 82 -1 %

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep 1,9 0,3 56 55 76 81 45 %

Utvalgte HF har vesentlig mer dagkirurgi for rekonstruktive 
gynekologiske inngrep ift. HSYK (DRG 356O vs. 356)
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). ISF-vekter og enhetspris fra ISF-regelverk 2020 fra 
Helsedirektoratet (26.10.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Note: *) Negativ differanse betyr liggetid kortere enn landssnitt. Positiv differanse betyr liggetid lenger enn landssnitt.

Antall opphold for topp 10 døgnkirurgiske DRG ved HSYK, 2016–2019

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall sykehusopphold døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Døgnkirurgi kartlagt basert på DRG-type K og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Snitt liggedager og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR
*) Kostnadsbaserte vekter med basis i innrapporterte gjennomsnittskostnader per DRG per HF (KPP)

HF
Andel av opph. 2019

Dag 356O Døgn 356

HSYK 0 % 100 %

Fonna 18 % 82 %

Førde 74 % 26 %

SI 19 % 81 %

HNT 8 % 92 %

DRG
DRG Basis-
poeng 2020

Kostnadsvekt 
landet 2020*

Netto 
poeng

ISF enhetspris 
2020

Netto ISF-inntekt 
2020 (50 %)

356 1,076 1,260 -0,184

45 808

-4 214

356O 1,076 0,663 0,413 9 459

Differanse – 0,597 0,597 13 674

Forskjell i ISF-vekter og netto ISF-inntekt per DRG, 2020
Endring fra døgn til dag har i 

gjennomsnitt en positiv økonomisk 
effekt på ca. 13.700,- per opphold.

Dersom HSYK oppnår andel dag 
tilsvarende Førde (ca. 74 %) vil det ha 

en positiv effekt på ca. 0,82 MNOK 
(ca. 60 dagopphold)



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har hatt økning i liggetid på 2 døgn eller mer for fem DRG. 
DRG 209D utmerker seg med økning i liggetid og mange opphold
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Utvikling liggetid og opphold ved HSYK for døgnkirurgiske DRG med minst 10 opphold i 2019 (1/3)

DRG kode og navn 2019
Snitt liggedager HSYK

Endring 
liggetid

% -vekst 
liggetid

Antall sykehusopphold HSYK
% -vekst 
opphold

Sum 
liggedager 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

222 - Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk 2,2 6,5 3,1 4,7 2,5 114 % 16 15 11 14 -13 % 66

227 - Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk 1,6 2,3 2,4 2,6 1 63 % 14 12 12 14 0 % 37

442 - Operasjoner etter skade ITAD m/bk 14,8 6 12,7 22,9 8,1 55 % <5 <5 10 13 225 % 298

157 - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm m/bk 2,8 2,6 3,3 4,3 1,5 54 % 5 7 9 11 120 % 47

477 - Mindre op uten sammenheng med hoveddiagnosen 7,8 7,2 8,9 11,5 3,7 47 % 17 11 15 10 -41 % 115

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 5 5,3 6,7 7,3 2,3 46 % 60 55 59 72 20 % 523

158 - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm u/bk 1,6 1,6 2 2,3 0,7 44 % 37 27 14 14 -62 % 32

263 - Hudtransplant og/eller revisjoner ved sår/cellulitt m/bk 17,7 15,9 20,7 24,6 6,9 39 % 21 17 13 12 -43 % 295

270 - Op på hud og underhud ITAD u/bk 2,5 2,4 1,2 3,4 0,9 36 % 11 8 15 14 27 % 47

170 - Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD m/bk 6,6 8,2 5,2 8,3 1,7 26 % 16 14 18 13 -19 % 108

59N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev >17 år 1,2 1,3 1,4 1,5 0,3 25 % 33 12 20 13 -61 % 20

55 - Diverse operasjoner på øre/nese/hals 1 1 1 1,2 0,2 20 % 83 24 23 27 -67 % 31

166N - Appendektomi med kompliserende hovedtilstand 4,1 3,6 6 4,9 0,8 20 % 8 10 10 12 50 % 59

215C - Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk 3,2 3,4 3,1 3,6 0,4 13 % 34 25 21 26 -24 % 93

337 - Transurethral prostatectomi u/bk 1 1,1 1 1,1 0,1 10 % 58 44 33 25 -57 % 28

370 - Keisersnitt m/bk 5,5 4,8 5,1 5,9 0,4 7 % 21 28 50 29 38 % 172

269 - Op på hud og underhud ITAD m/bk 12,4 11,8 9,2 13 0,6 5 % 18 5 9 12 -33 % 156

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk 6,7 5,8 7,2 6,9 0,2 3 % 75 76 77 72 -4 % 500

Om statistikken:
▪ Døgnkirurgi kartlagt basert på DRG-type K og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Utvalget består av DRG med minst 10 registrerte opphold i 2019
▪ Liggetid og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Topp 10 døgnkirurgiske DRG



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Majoriteten av HSYK sine 10 største døgnkirurgiske DRG har 
stabil eller reduksjon i liggetid
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Utvikling liggetid og opphold ved HSYK for døgnkirurgiske DRG med minst 10 opphold i 2019 (2/3)

DRG kode og navn 2019
Snitt liggedager HSYK

Endring 
liggetid

% -vekst 
liggetid

Antall sykehusopphold HSYK
% -vekst 
opphold

Sum 
liggedager 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

530 - Større plastikkirurgi etter stort vekttap (…) 1 1,1 0,1 10 % 28 25 -11 % 27

371 - Keisersnitt u/bk 4,8 4,5 4,5 4,8 0 0 % 67 45 46 56 -16 % 270

149 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm u/bk 5,9 6,6 6 5,9 0 0 % 49 31 43 36 -27 % 212

211N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år u/bk 4,5 3,8 3,5 4,5 0 0 % 65 48 53 47 -28 % 211

311 - Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 1 1,1 1 1 0 0 % 35 58 42 19 -46 % 19

60N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 1 1 1,2 1 0 0 % 68 35 23 21 -69 % 21

115B - Implantasjon eller bytte av pacemaker 4,2 4,1 3,8 4,1 -0,1 -2 % 77 75 70 63 -18 % 260

339 - Op på skrotalinnhold ved godartede sykd >17 år 2,7 1 2,3 2,6 -0,1 -4 % 11 <5 <5 11 0 % 29

224A - Bruddoperasjon på humerus/albue/underarm ekskl (…) 1,9 1,8 -0,1 -5 % 29 38 31 % 67

209H - Innsetting av protese i kne* 4 4 3,3 3,8 -0,2 -5 % 66 71 72 68 3 % 259

218 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år m/bk 9,5 5,3 7,7 9 -0,5 -5 % 16 12 20 22 38 % 197

162 - Inguinal og femoral brokkoperasjon >17 år u/bk 1,5 1,5 1,5 1,4 -0,1 -7 % 31 36 12 14 -55 % 20

53A - Operasjoner på bihuler 1,1 1 1 1 -0,1 -9 % 17 7 15 19 12 % 19

415 - Op ved sykdommer i HDG 18 13 14,9 12,5 11,5 -1,5 -12 % 24 10 25 35 46 % 404

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk 14,2 13,6 12,2 12,5 -1,7 -12 % 49 53 63 84 71 % 1 050

150 - Operasjon for tarmadheranser m/bk 11,7 15 15,3 10 -1,7 -15 % 7 6 <5 12 71 % 120

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 3,4 3,4 3,4 2,9 -0,5 -15 % 118 103 110 120 2 % 353

452A - Komplikasjoner ved kirurgisk behandling m/bk 3,3 7,5 5,4 2,8 -0,5 -15 % 9 21 27 20 122 % 56

Om statistikken:
▪ Døgnkirurgi kartlagt basert på DRG-type K og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Utvalget består av DRG med minst 10 registrerte opphold i 2019
▪ Liggetid og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Topp 10 døgnkirurgiske DRG

Note: *) Liggedager og sykehusopphold for årene 2016–2018 er for DRG 209G. Denne 
ble i 2019 erstattet av blant annet DRG 209H.



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har hatt reduksjon i liggetid for fleste døgnkirurgiske DRG. 
Økt liggetid for enkelte DRG har derimot mer enn motvirket dette
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Utvikling liggetid og opphold ved HSYK for døgnkirurgiske DRG med minst 10 opphold i 2019 (3/3)

DRG kode og navn 2019
Snitt liggedager HSYK

Endring 
liggetid

% -vekst 
liggetid

Antall sykehusopphold HSYK
% -vekst 
opphold

Sum 
liggedager 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

261 - Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/lokal eksisjon 1,2 1,1 1,1 1 -0,2 -17 % 35 19 26 13 -63 % 13

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand 2,1 1,9 1,9 1,7 -0,4 -19 % 89 66 59 96 8 % 167

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk 5,4 5,7 5,3 4,3 -1,1 -20 % 66 77 59 83 26 % 356

171 - Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD u/bk 3,9 2,7 2,9 3,1 -0,8 -21 % 32 22 14 14 -56 % 44

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 2,8 2,6 2,5 2,2 -0,6 -21 % 83 78 79 82 -1 % 180

494 - Endoskopisk eller laparoskopisk kolecystektomi (…) u/bk 3 2,6 2,5 2,2 -0,8 -27 % 103 93 67 55 -47 % 122

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep 2,6 2,3 2,5 1,9 -0,7 -27 % 56 55 76 81 45 % 157

310 - Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk 2,2 1,7 1,3 1,6 -0,6 -27 % 20 7 22 42 110 % 65

493 - Endoskopisk eller laparoskopisk kolecystektomi (…) m/bk 6,5 6,1 4,8 4,4 -2,1 -32 % 12 21 32 21 75 % 92

220 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop 0-17 år 3,2 1,4 1,8 1,7 -1,5 -47 % 6 10 15 11 83 % 19

336 - Transurethral prostatectomi m/bk 2,3 1,5 1,1 1,2 -1,1 -48 % <5 6 17 23 667 % 28

Om statistikken:
▪ Døgnkirurgi kartlagt basert på DRG-type K og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Utvalget består av DRG med minst 10 registrerte opphold i 2019
▪ Liggetid og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Topp 10 døgnkirurgiske DRG

HSYK har hatt stabil eller redusert liggetid for 28 av 47 (60 %) døgnkirurgiske DRG med minst 10 
opphold i 2019. Økningen i liggetid for de resterende 19 DRG, og noe høyere vekst for DRG med 

lang liggetid, medfører likevel økt liggetid for døgnkirurgi samlet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Aktivitet

Døgn: Liggetid medisinske døgnopphold

70

Aktivitet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Innen medisin er liggetiden for HSYK sine seks største DRG 
jevnt over nærme landssnittet med unntak av DRG 89
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DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

373 - Vaginal fødsel u/bk

Fonna 2,7 926

Hele landet 2,9 –

Helgeland 3,2 354

Nord-Trøndelag 3,3 586

Innlandet 3,3 NA

Førde 3,3 545

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk

Innlandet – 0

Helgeland 1,7 278

Nord-Trøndelag 1,7 533

Hele landet 1,8 –

Førde 1,9 401

Fonna 1,9 766

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk

Innlandet 4,6 NA

Nord-Trøndelag 4,7 577

Hele landet 4,9 –

Helgeland 5,4 271

Fonna 5,5 844

Førde 5,7 379

Aktivitet

DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk

Nord-Trøndelag 4,5 424

Helgeland 4,6 200

Innlandet 4,6 966

Hele landet 4,7 –

Fonna 5,2 331

Førde 5,3 245

143 - Brystsmerter

Førde 1,2 355

Innlandet 1,3 668

Hele landet 1,3 –

Nord-Trøndelag 1,3 254

Helgeland 1,5 198

Fonna 1,7 545

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk

Nord-Trøndelag 2,8 390

Innlandet 3,0 780

Helgeland 3,5 181

Hele landet 3,5 –

Fonna 3,9 351

Førde 4,0 150

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (Liggedager fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: DRG-type M (medisinsk) og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting». 10 største DRG etter antall sykehusopphold ved 
HSYK i 2019.

Gjennomsnittlig liggetid for topp 10 døgnmedisinske DRG ved HSYK 2019 (1/2)



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Av HSYK sine ti største medisinske DRG har spesielt 475B og 
127 lenger liggetid enn landssnittet
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DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk

Fonna 5,1 337

Innlandet 5,3 860

Hele landet 5,4 –

Nord-Trøndelag 5,6 308

Førde 5,7 189

Helgeland 6,1 180

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support

Nord-Trøndelag 7,5 206

Hele landet 7,5 –

Innlandet 7,6 552

Førde 7,7 106

Fonna 8,6 219

Helgeland 8,9 157

243 - Rygglidelser, traumatiske tilstander og symptomer i ryggen

Innlandet 2,4 593

Helgeland 2,7 152

Nord-Trøndelag 2,7 317

Hele landet 2,8 –

Fonna 3,5 325

Førde 3,8 276

Aktivitet

DRG kode og navn Helseforetak
Snitt liggedager 

2019
Antall opphold 

2019

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk

Innlandet 1,6 553

Helgeland 1,7 150

Førde 1,7 314

Hele landet 1,7 –

Nord-Trøndelag 1,9 176

Fonna 1,9 459

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (Liggedager fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Gjennomsnittlig liggetid for topp 10 døgnmedisinske DRG ved HSYK 2019 (2/2)

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall sykehusopphold døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Medisin døgnbehandling kartlagt basert på DRG-type M og tjenestetype «Ordinære 

innleggelser med overnatting»
▪ Snitt liggedager og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Differansen fra 
landssnitt for de tre 

merkede DRG utgjør et 
forbedringspotensial på 
480 liggedøgn. Om lag 
halvparten av dette er 
knyttet til 475B med 

omtrent 220 liggedøgn

HSYK har hatt høy vekst i DRG 475B, som også har vesentlig 
lenger liggetid enn landssnitt
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Note: *) Negativ differanse betyr liggetid kortere enn landssnitt. Positiv differanse betyr liggetid lenger enn landssnitt.

Antall opphold for topp 10 døgnmedisinske DRG ved HSYK, 2016–2019

Kommentarer:
▪ Topp 10 medisinske DRG utgjør ca. 28 % av sykehusoppholdene, ca. 28 % av liggetiden og ca. 25 % av DRG-

poengene for medisinske døgnopphold ved HSYK i 2019
▪ Medisinsk aktivitet er fordelt på relativt mange DRG. Økning i et fåtall store medisinske DRG vil ikke 

nødvendigvis ha stor konsekvens for gjennomsnittlig liggetid for medisinske pasienter ved HSYK
▪ HSYK har hatt betydelig vekst i antall døgnopphold for DRG 475B i perioden 2016–2019. Liggetiden ved 

HSYK er vesentlig lengre enn landssnittet i 2019
▪ HSYK har samtidig hatt reduksjon i DRG 127, som også hadde lengre liggetid enn landssnitt. Antall opphold 

for DRG 89 har vært relativt stabil sammenlignet med 2015

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall 

sykehusopphold døgnbehandling 
ved HSYK i 2019

▪ Medisin døgnbehandling kartlagt 
basert på DRG-type M og 
tjenestetype «Ordinære 
innleggelser med overnatting»

▪ Snitt liggedager og antall 
sykehusopphold fra 
Helsedirektoratet/NPR

DRG kode og navn
Snitt 

liggedager 
HSYK 2019

Diff. 
liggetid fra 
landssnitt*

Antall sykehusopphold HSYK
% 2016–19

2016 2017 2018 2019

373 - Vaginal fødsel u/bk 3,2 0,3 405 388 348 354 -13 %

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk 1,7 -0,1 347 303 275 278 -20 %

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk 5,4 0,5 268 266 310 271 1 %

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk 4,6 -0,1 166 136 182 200 20 %

143 - Brystsmerter 1,5 0,2 192 177 204 198 3 %

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk 3,5 Landssnitt 162 138 161 181 12 %

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk 6,1 0,7 200 186 152 180 -10 %

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 8,9 1,4 98 115 114 157 60 %

243 - Rygglidelser, traumatiske tilstander og symptomer i ryggen 2,7 -0,1 135 116 136 152 13 %

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk 1,7 Landssnitt 119 137 173 150 26 %

SUM Topp 10 medisinske DRG (døgn) – – 2 092 1 962 2 055 2 121 1 %
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19 døgnmedisinske DRG har hatt vekst i liggetid på 30 % eller 
mer. Seks av disse har hatt økning på 2 eller flere døgn
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Utvikling liggetid og opphold ved HSYK for døgnmedisinske DRG med ≥30 % vekst i liggetid

DRG kode og navn 2019
Snitt liggedager HSYK

Endring 
liggetid

% -vekst 
liggetid

Antall sykehusopphold HSYK
% -vekst 
opphold

Sum 
liggedager 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

240N - Vaskulitter og systemiske bindevevssykdommer m/bk 4,4 3,4 7,4 8,5 4,1 93 % 7 8 12 16 129 % 136

419 - Feber av ukjent årsak >17 år m/bk 3 6,7 3,4 5,6 2,6 87 % <5 7 10 10 900 % 56

368 - Infeksjoner i kvinnelige kjønnsorganer 1,3 2,6 2,6 2,4 1,1 85 % 8 10 10 13 63 % 31

462A - Rehabilitering, kompleks 13 31 24,2 22,4 9,4 72 % 23 11 25 30 30 % 673

487 - Signifikant multitraume ITAD 4,7 3,2 29 7,8 3,1 66 % 10 5 <5 11 10 % 86

256 - Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev ITAD 2,6 3,2 3,2 4,3 1,7 65 % 10 13 29 15 50 % 65

66 - Neseblødning 1,1 2,1 1,6 1,8 0,7 64 % 11 15 12 22 100 % 39

445 - Traume >17 år u/bk 1,3 1,2 1,3 2,1 0,8 62 % 25 13 18 10 -60 % 21

205 - Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste m/bk 6,8 5,8 6,2 10,5 3,7 54 % 21 14 18 12 -43 % 126

432C - Andre uspesifiserte mentale forstyrrelser 1 1,5 1,6 1,5 0,5 50 % 90 30 10 10 -89 % 15

397 - Koagulasjonsforstyrrelser 2,6 2,7 2,1 3,7 1,1 42 % 14 18 10 12 -14 % 44

144 - Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk 4,2 5,4 4,6 5,9 1,7 40 % 27 23 29 28 4 % 164

131 - Sykdommer i de perifere kar u/bk 2,3 2,1 1,5 3,2 0,9 39 % 18 17 13 15 -17 % 48

24 - Kramper og hodepine >17 år m/bk 3 3,3 2,2 4,1 1,1 37 % 36 41 46 40 11 % 163

20 - Infeksjon i nervesystemet ekskl viral meningitt 5,2 7,7 7,1 7,1 1,9 37 % 62 21 21 14 -77 % 99

253 - Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot >17 år m/bk 3,3 4,1 4,8 4,5 1,2 36 % 13 14 16 15 15 % 68

429A - Organiske betingede mentale forstyrrelser m/bk 3,2 4,7 4,4 4,3 1,1 34 % 13 18 17 19 46 % 81

429B - Organiske betingede mentale forstyrrelser u/bk 3,5 1,8 2 4,7 1,2 34 % <5 6 <5 11 175 % 52

277 - Infeksjoner i hud og underhud >17 år m/bk 6,9 6,6 5,2 9 2,1 30 % 28 32 50 29 4 % 261

Om statistikken:
▪ Medisinske døgnopphold kartlagt basert på DRG-type M og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting». Utvalget består av DRG med minst 10 registrerte opphold i 2019
▪ Liggetid og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR
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20 døgnmedisinske DRG har hatt reduksjon i liggetid på 30 % 
eller mer. Syv av disse har hatt reduksjon på 2 døgn eller mer
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Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Utvikling liggetid og opphold ved HSYK for døgnmedisinske DRG med ≥30 % reduksjon i liggetid

DRG kode og navn 2019
Snitt liggedager HSYK

Endring 
liggetid

% -vekst 
liggetid

Antall sykehusopphold HSYK
% -vekst 
opphold

Sum 
liggedager 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

174N - Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen 5,4 4,8 3,7 3,8 -1,6 -30 % 64 74 61 81 27 % 304

247 - Uspesifikke tilst og sympt fra muskel-skjelettsyst/bindevev ITAD 1,9 2,5 2,1 1,3 -0,6 -32 % 38 30 40 32 -16 % 41

78 - Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyndrom 5,7 4,4 3,9 3,9 -1,8 -32 % 41 57 52 51 24 % 201

452B - Komplikasjoner ved annen behandling m/bk 5 4,8 4,6 3,4 -1,6 -32 % 26 28 45 45 73 % 153

278 - Infeksjoner i hud og underhud >17 år u/bk 5 3,1 4,5 3,3 -1,7 -34 % 44 39 64 47 7 % 154

99 - Funn og symptomer fra åndedrettsorganer m/bk 3,5 2,3 3,3 2,3 -1,2 -34 % 21 23 18 26 24 % 59

27 - Alvorlig traumatisk hjerneskade 5,2 1,9 2,5 3,3 -1,9 -37 % 17 10 17 28 65 % 93

325 - Symptomer fra nyrer og urinveier >17 år m/bk 3,8 2,8 2,2 2,4 -1,4 -37 % 12 18 23 22 83 % 52

34 - Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk 5,4 3,1 4,4 3,4 -2 -37 % 19 22 24 37 95 % 127

101 - Sykdommer i åndedrettsorganer ITAD m/bk 7,2 3,9 3,3 4,3 -2,9 -40 % 10 10 7 13 30 % 56

14B - Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk 6,5 4,4 3,8 3,8 -2,7 -42 % 72 63 49 69 -4 % 263

94 - Pneumothorax m/bk 8,3 8,2 5,1 4,8 -3,5 -42 % 9 17 26 14 56 % 67

467 - Påvirkninger på helsetilstanden ITAD 2,8 2,9 2,7 1,6 -1,2 -43 % 79 81 77 27 -66 % 43

453B - Komplikasjoner ved annen behandling u/bk 3,4 2,2 1,6 1,9 -1,5 -44 % 34 36 40 40 18 % 76

300 - Indresekretoriske sykdommer m/bk 8,3 8,5 5 4,2 -4,1 -49 % 13 8 7 14 8 % 59

331 - Sykdom i nyrer og urinveier ITAD >17 år m/bk 5 3,9 4,9 2,5 -2,5 -50 % 8 11 13 21 163 % 53

464 - Symptomer og funn u/bk 3,3 2,2 1,3 1,6 -1,7 -52 % 58 23 23 21 -64 % 34

301 - Indresekretoriske sykdommer u/bk 3,1 3 2,1 1,4 -1,7 -55 % 12 5 11 11 -8 % 15

185 - Tann/munnhulesykd. ekskl tannuttrekking >17 år 3 3,7 1,8 1,3 -1,7 -57 % 10 16 <5 13 30 % 17

241N - Vaskulitter og systemiske bindevevssykdommer u/bk 4,1 3,2 4,3 1,7 -2,4 -59 % 10 6 <5 10 0 % 17

Om statistikken:
▪ Medisinske døgnopphold kartlagt basert på DRG-type M og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting». Utvalget 

består av DRG med minst 10 registrerte opphold i 2019
▪ Liggetid og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Syv av de ti største døgnmedisinske DRG ved HSYK har hatt 
reduksjon i liggetid. 475B og 373 har hatt økning i liggetid

76

Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Utvikling liggetid og opphold ved HSYK for 10 største døgnmedisinske DRG i 2019

DRG kode og navn 2019
Snitt liggedager HSYK

Endring 
liggetid

% -vekst 
liggetid

Antall sykehusopphold HSYK
% -vekst 
opphold

Sum 
liggedager 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 8,2 7,9 8,8 8,9 0,7 9 % 98 115 114 157 60 % 1 389

373 - Vaginal fødsel u/bk 3,1 3 3,1 3,2 0,1 3 % 405 388 348 354 -13 % 1 147

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk 6,1 6,4 6 6,1 0 0 % 200 186 152 180 -10 % 1 105

143 - Brystsmerter 1,6 1,4 1,3 1,5 -0,1 -6 % 192 177 204 198 3 % 291

243 - Rygglidelser, traumatiske tilstander og symptomer i ryggen 3 2,6 2,9 2,7 -0,3 -10 % 135 116 136 152 13 % 415

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk 4 4 3,5 3,5 -0,5 -13 % 162 138 161 181 12 % 637

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk 5,3 5,3 5,1 4,6 -0,7 -13 % 166 136 182 200 20 % 914

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk 2 1,6 1,9 1,7 -0,3 -15 % 119 137 173 150 26 % 254

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk 6,4 5,8 5,6 5,4 -1 -16 % 268 266 310 271 1 % 1 455

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk 2,1 1,9 1,8 1,7 -0,4 -19 % 347 303 275 278 -20 % 475

Om statistikken:
▪ Medisinske døgnopphold kartlagt basert på DRG-type M og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting». Utvalget består av DRG med minst 10 registrerte opphold i 2019
▪ Liggetid og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

HSYK hadde 162 døgnmedisinske DRG med minst 10 opphold i 2019. Om lag 66 % av disse hadde 
stabil eller reduksjon i liggetid. Samlet har døgnmedisinske DRG hatt noe reduksjon i 

gjennomsnittlig liggetid



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Aktivitet

Dagbehandlinger

77

Aktivitet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Tre av utvalgte HF har hatt vekst i antall dagbehandlinger. HSYK 
har høyest DRG-indeks for dag og eneste i utvalget uten reduksjon

78
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (25.08., 10.09. og 30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Dialyse og cytostatika kategoriseres av NPR som polikliniske konsultasjoner og er dermed ikke med i statistikken her.

Kommentarer:

▪ Fonna, HNT og HSYK har hatt vekst i antall 
dagbehandlinger i perioden 2014 til 2019

▪ Førde har hatt en nedadgående trend i antall 
dagbehandlinger

▪ SI hadde markant økning i 2018 og markant reduksjon 
i 2019. Reduksjonen i 2019 må ses i sammenheng 
med overføring av Kongsvinger sykehus med 
tilhørende opptaksområde fra SI til Ahus fra februar 
2019

Kommentarer:
▪ HSYK har høyeste DRG-indeksen for dagbehandling av 

utvalgte foretak. Nivået er også høyere enn 
landssnittet

▪ Landssnittet har økt fra 2015 til 2017. De siste tre 
årene har landssnittet vært stabilt

▪ SI, Fonna, Førde og HNT har hatt en reduksjon i DRG-
indeks for dagbehandlinger. Både Fonna og Førde har 
gått fra å ligge over landssnitt til å være under 
landssnitt i 2019. HNT er tilbake på nivå med 
landssnitt. SI er over landssnitt, men vesentlig 
nærmere nå enn tidligere

Aktivitet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høy andel dagkirurgi. Vekst i andelen dagkirurgi ser 
derimot ut til å være drevet av reduksjon i døgnkirurgi

79
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (22.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Aktivitet

Kommentarer:
▪ HSYK har høyest andel dagkirurgi i utvalget. Andelen har 

vokst betraktelig fra 2015 og er høyere enn landssnittet
▪ Antallet dagkirurgiske opphold er derimot noe færre i 

2019 ift. 2015. Dette indikerer at veksten i andel dagkirurgi 
er drevet av reduksjon i døgnkirurgi

▪ Majoriteten av veksten i andel dagkirurgi fant sted i 2017. 
Dette sammenfaller med året HSYK hadde reduksjon i 
døgnkirurgi (jf. sykehusforbruk og aktivitetsutvikling)

Om statistikken:
▪ Dagkirurgi definert som behandling klassifisert i en kirurgisk DRG med liggetid lik 0
▪ Klassifisering i kirurgi definert som opphold med DRG type K
▪ All kirurgi uavhengig av hastegrad



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Benchmarking av HSYK sine ti største dagkirurgiske DRG 
indikerer at HSYK har potensial for å øke andelen dagkirurgi

80
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Aktivitet

Kommentarer:

▪ Utvalget er basert på parring av 
topp 10 dagkirurgiske DRG ved 
HSYK i 2019. Topp 10 
dagkirurgiske DRG utgjør ca. 54 % 
av oppholdene og ca. 45 % av 
DRG-poengene for dagkirurgiske 
sykehusopphold ved HSYK

▪ Fordelingen for DRG 59/60 og 55 
indikerer variasjon i kodepraksis 
eller behandling ved utvalgte HF

o Førde ser ut til å ha lavere 
andel dagkirurgi for 59/60

o SI har lavere andel 
dagkirurgi for 55. Samtidig 
har HSYK vesentlig høyere 
andel 55O som indikerer 
større operasjoner og/eller 
ulik kodepraksis

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall dagkirurgiske 

sykehusopphold ved HSYK i 2019
▪ Parring mot døgn-DRG utført av Deloitte
▪ Dagkirurgi kartlagt basert på DRG tjenestetype 

«Dagkirurgi»
▪ Antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Gruppering DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

363/364

364O - Utskraping og konisering, dagkirurgisk behandling 96 % 95 % 100 % 98 % 98 %

364 - Utskraping og konisering ekskl ondartet sykdom 4 % 5 % 0 % 1 % 2 %

363 - Utskraping og konisering ved ondartet sykdom 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

157/158

158O - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm, dagkir. 88 % 75 % 78 % 80 % 78 %

158 - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm u/bk 7 % 17 % 17 % 16 % 17 %

157 - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm m/bk 5 % 8 % 5 % 4 % 4 %

59/60

60O - Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkir. 83 % 90 % 57 % 66 % 84 %

60N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 10 % 7 % 34 % 21 % 12 %

59N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev >17 år 6 % 3 % 9 % 13 % 4 %

55

55O - Diverse større op på øre/nese/hals, dagkirurgisk 62 % 43 % 32 % 38 % 37 %

55P - Andre mindre op på øre/nese/hals, dagkirurgisk 28 % 55 % 61 % 37 % 63 %

55 - Diverse operasjoner på øre/nese/hals 10 % 1 % 7 % 25 % 0 %

119

119O - Inngrep for åreknuter, dagkirurgisk behandling 100 % 98 % 98 % 100 % 100 %

119 - Inngrep for åreknuter 0 % 2 % 2 % 0 % 0 %

229

229O - Op på håndledd/ hånd ekskl større leddop, dagkir. 100 % 75 % 81 % 93 % 89 %

229 - Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på 
overeks.

0 % 25 % 19 % 7 % 11 %

Andel dagkirurgiske opphold av kirurgiske opphold i gruppen (1/2)

Lavest andel dag

Høyest andel dag
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Indikasjon på noe ulik kodepraksis/behandling for DRG-
parene 59/60, 55 og 358/359

81
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Aktivitet

Kommentarer:

▪ Samtlige HF har høy andel 
dagkirurgi for 231, 351 og 6

Gruppering DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

231

231O - Lokal eksisjon og fjerning av osteosyntesmat ekskl 
fra hofte/femur, dagkirurgisk behandling

97 % 91 % 79 % 95 % 96 %

231 - Lokal eksisjon og fjerning av osteosyntesmat ekskl fra 
hofte/femur

3 % 9 % 21 % 5 % 4 %

358/359

359O - Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/adn, 
dagkirurgisk behandling

64 % 55 % 75 % 58 % 62 %

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 36 % 44 % 22 % 35 % 31 %

358 - Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk 0 % 2 % 4 % 7 % 7 %

351

351O - Sterilisering av menn, dagkirurgisk behandling 100 % 100 % – 100 % –

351 - Sterilisering av menn – – – – –

6

6O - Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom, dagkirurgisk 
behandling

100 % 100 % 99 % 100 % 100 %

6 - Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

Andel dagkirurgiske opphold av kirurgiske opphold i gruppen (2/2)

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall dagkirurgiske sykehusopphold ved HSYK i 2019
▪ Parring mot døgn-DRG utført av Deloitte
▪ Dagkirurgi kartlagt basert på DRG tjenestetype «Dagkirurgi»
▪ Antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Lavest andel dag

Høyest andel dag



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Aktivitet

Polikliniske konsultasjoner

82

Aktivitet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Omtrent alle utvalgte HF har hatt vekst i antall polikliniske 
konsultasjoner og DRG-indeks. HSYK har lavest DRG-indeks

83
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (25.08., 10.09. og 30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Dialyse og cytostatika kategoriseres av NPR som polikliniske konsultasjoner og er dermed med i statistikken her.

Kommentarer:

▪ Førde hadde reduksjon i polikliniske konsultasjoner i 
perioden 2015–2018. Aktiviteten i 2019 er omtrent 
på nivå med 2014

▪ Øvrige foretak har hatt vekst i poliklinisk behandling

▪ SI hadde høy vekst frem mot 2017. Reduksjonen i 
2019 må ses i sammenheng med overføring av 
Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde 
fra SI til Ahus fra februar 2019

Kommentarer:

▪ HSYK har den laveste DRG-indeksen for polikliniske 
konsultasjoner av utvalgte foretak. Nivået er også 
lavere enn landssnittet. Dette kan være en indikasjon 
på at HSYK har stor andel kontroller som har lavere 
DRG-vekt

▪ Landssnittet har økt fra 2016 til 2019. De siste to 
årene har veksten vært noe lavere enn tidligere år

▪ Samtlige helseforetak har hatt vekst i DRG-indeks for 
polikliniske konsultasjoner. Veksten har vært størst for 
Førde og HSYK

Aktivitet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK og Førde har høyere andel poliklinisk aktivitet enn 
øvrige helseforetak og landssnittet. Fonna vesentlig lavere

84

Aktivitet

Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (25.08., 10.09. og 30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Dialyse og cytostatika kategoriseres av NPR som polikliniske konsultasjoner og er dermed med i statistikken her.

Kommentarer:
▪ Samtlige utvalgte helseforetak og landssnittet har hatt 

økning i andelen polikliniske konsultasjoner utgjør av sum 
kontakter for alle omsorgsnivåene

▪ HSYK og Førde har høyere andel poliklinikk enn landssnitt 
og øvrige utvalgte foretak. HSYK har i tillegg hatt økning fra 
2017, men noe av dette er også drevet av reduksjon i 
antall døgnopphold

▪ Fonna har vesentlig lavere andel poliklinikk enn både 
øvrige utvalgte foretak og landssnittet

Kommentarer:
▪ HSYK og Førde har i snitt flere polikliniske konsultasjoner 

per døgnopphold enn øvrige utvalgte helseforetak og 
landssnittet

▪ Fonna har færrest konsultasjoner per døgnopphold
▪ HSYK har i snitt i underkant av 9 konsultasjoner per 

døgnopphold. Dette er 1 konsultasjon mer enn landssnittet 
og 3 konsultasjoner mer enn Fonna



Klikk for å redigere tekststiler i malen

MSJ har vesentlig høyere andel poliklinisk aktivitet enn både 
MiR og SSJ. Samtlige enheter har hatt økning siste årene

85
Kilde: Datagrunnlag fra SKDE (02.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte. 

Aktivitet

Om statistikken:
▪ Alle polikliniske konsultasjoner regnes som kontakter, uavhengig av nærhet i tid til andre kontakter
▪ Avdelingsopphold som er kodet som døgnopphold eller dagbehandling ved samme sykehus som har foregått nært i tid (mindre enn åtte timer) eller samtidig regnes som ett opphold
▪ Oppholdene er justert for overføringer. Ved justering for overføringer er alle døgn- og dagopphold med mindre enn åtte timer mellom utskrivelse fra ett opphold til innskrivelse til neste 

opphold regnet som ett opphold, uavhengig av hvor pasienten er behandlet 

Kommentarer:
▪ HSYK har hatt økning i andelen poliklinikk av sum kontakter 

(samtlige omsorgsnivå). Veksten har kommet fra 2016 og 
utover og ved alle enhetene

▪ Analysen må ses i sammenheng med funksjonsfordeling 
mellom sykehusenhetene

▪ MSJ har f.eks. poliklinisk områdefunksjon innen nevrologi, 
øye, hud, urologi, plastikkirurgi og kapselendoskopi

Kommentarer:
▪ MSJ har i snitt mer enn dobbelt så mange polikliniske 

konsultasjoner per døgnopphold enn MiR, SSJ og snittet for 
HSYK. Enheten hadde i tillegg økning på ca. 6 konsultasjoner 
per døgnopphold ila perioden

▪ SSJ har færrest konsultasjoner per døgnopphold, men med 
sine ca. 8,1 konsultasjoner per døgnopphold er dette likevel 
høyere enn landssnitt og fleste utvalgte HF



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Aktivitet

Belegg

86

Aktivitet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Etter SSB sin målemetode har enkelte av foretakene 
vesentlig variasjon i beleggsprosent fra år til år

87
Kilde: Datagrunnlag fra SSB (01.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:
▪ Merk at beleggsprosent fra SSB avviker vesentlig fra beleggsprosent estimert av HSYK selv (se neste sider)
▪ Målt etter SSB sin metode har HSYK og Førde vesentlig lavere beleggsprosent enn de fleste utvalgte 

helseforetak og landssnittet
▪ HSYK hadde en markant reduksjon fra 2015 til 2017. Dette sammenfaller med markant reduksjon i 

døgnopphold ved HSYK i 2017
▪ Fonna opplevde en reduksjon i beleggsprosent fra 2016 til 2018. Belegget for 2019 ser ut til å være tilbake 

på landssnittet. SI har vært ganske stabil utenom i 2019. HNT ser ut til å ha en nedadgående trend i 
beleggsprosent fra 2015 til 2019

Aktivitet

Om statistikken:
▪ Beleggsprosent estimert som andel liggedager av totalt antall tilgjengelige sengedøgn
▪ Antall liggedager er definert som antall hele døgn en innlagt pasient med 

heldøgnsopphold disponerer en seng
▪ Antall sengedøgn er maksimalt antall overnattinger som er teoretisk mulig innenfor 

ordinær drift, korrigert for antall døgn en seng ikke er tilgjengelig (f.eks. helge-/ 
feriestengt)

▪ Beleggsprosent ekskl. aktivitet ved fødestuer og ved institusjoner som ikke er definert 
som sykehus (hovedsakelig rehabilitering)



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har vesentlig høyere belegg innen medisin ift. kirurgi. 
SSJ har hatt vekst i belegg. MiR og MSJ er relativt stabile

88
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (14.09.20 og 21.10.20) og SSB (01.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:
▪ Målt etter DIPS-rapport har HSYK høyere belegg enn SSB (SSB 

rapporterer belegg på ca. 72 % i 2018 og 2019)
▪ For liggedøgn utgjør omtrent halvparten av avviket fra SSB 0-

dagsliggere og aktivitet ved fødestue og rehabiliteringspost. 
Det er uklart hva som forårsaker resterende av avviket

▪ Differansen for kapasitet forklares i stor grad av at 
datagrunnlag for HSYK er inkludert fødestuer og 
rehabiliteringspost (utgjør sum kapasitet på 2.639 liggedøgn 
hvert år). Årsak til negativ avvik i 2017 ukjent

Aktivitet

Om statistikken:
▪ Beleggsprosent HSYK-data basert på DIPS-rapport D-5845 Aktivitetsrapport belegg 

post/seksjon. Alle poster ekskl. poster tilknyttet psykisk helsevern og TSB. Merk: Ikke 
alle år inkluderer alle poster

▪ Datagrunnlag HSYK inkluderer fødestuer (kategorisert som kirurgi) og 
rehabiliteringspost (kategorisert som medisin), og ekskluderer FMR post ved SSJ

▪ Datagrunnlag SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og rehabiliteringsinstitusjoner

Antall liggedøgn Maks kapasitet

2017 2018 2019 2017 2018 2019

HSYK 43 569 45 366 46 245 57 887 57 887 59 035

SSB 39 251 39 445 40 440 58 185 54 987 56 170

Diff 4 318 5 921 5 805 -298 2 900 2 865
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MiR har gjennomgående høyere belegg enn snitt for HSYK. 
SSJ har hatt vekst i belegg, mens MiR og MSJ er relativt stabil

89
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (14.09.20 og 21.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Aktivitet

Om statistikken:
▪ Beleggsprosent basert på DIPS-rapport D-5845 Aktivitetsrapport belegg post/seksjon. 

Alle poster ekskl. poster tilknyttet psykisk helsevern og TSB. Merk: Ikke alle år 
inkluderer alle poster

▪ Tallene inkluderer fødestuer (kategorisert som kirurgi) og rehabiliteringspost 
(kategorisert som medisin), og ekskluderer FMR post ved SSJ

Kommentarer:
▪ SSJ har hatt vekst i belegg samlet sett, mens MiR 

og MSJ har hatt relativt stabil utvikling samlet sett
▪ SSJ har hatt vekst innen både medisin og kirurgi, 

mens MiR og MSJ har hatt redusert belegg innen 
kirurgi og økt belegg innen medisin



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Oppsummering aktivitet

90

Aktivitet

▪ Ulik aktivitetsutvikling ved utvalgte foretak siste 
årene, hvorav HSYK er preget av aktivitets-
reduksjon i 2017 drevet av døgnopphold

▪ Aktivitetsreduksjonen i 2017 knyttet til 
døgnopphold har vært til stede innenfor både 
medisin og kirurgi, og særlig aldersgruppen 16-49 
år har hatt markant reduksjon

▪ Utvalget og landet har hatt reduksjon i liggetid 
for døgnopphold. HSYK har derimot økt 
liggetiden fra ca. 4,02 liggedager i 2014 til ca. 
4,08 liggedager i 2019. Utvikling drevet av kirurgi

▪ Liggetiden ved HSYK er imidlertid lavere enn 
landssnittet som ligger på ca. 4,17 dager i 2019

Overordnet utvikling

▪ Av HSYK sine 10 største medisinske DRG har 
spesielt 475B, 127 og 89 lenger liggetid enn 
landssnitt 

▪ HSYK har potensiale for redusert liggetid for DRG 
475B, 127 og 89. Differansen fra landssnitt utgjør 
et forbedringspotensial på 480 liggedøgn. Om lag 
halvparten av dette er knyttet til DRG 475B med 
omtrent 220 liggedøgn

▪ 20 døgnmedisinske DRG ved HSYK har hatt 
reduksjon i liggetid på 30 % eller mer. Syv av 
disse har hatt reduksjon på 2 døgn eller mer

▪ HSYK har totalt sett hatt noe reduksjon i 
gjennomsnittlig liggetid for døgnmedisinske DRG

Døgn: liggetid medisinske døgnopphold

▪ HSYK har hatt ca. 11 % økning i antall 
dagbehandlinger i perioden 2014-2019, og er 
foretaket med høyest DRG-indeks i utvalget. 
DRG-indeksen ved HSYK er også høyere enn 
landssnitt

▪ HSYK har høy andel dagkirurgi av all kirurgi. 
Veksten i andel dagkirurgi ser derimot ut til å 
være drevet av reduksjon i døgnkirurgi

▪ HSYK har potensial for å øke andelen dagkirurgi

Dagbehandlinger

▪ HSYK og utvalgte foretak har hatt vekst i 

polikliniske konsultasjoner. HSYK har hatt vekst 

på ca. 8 % i perioden 2014-2019

▪ HSYK har høyest andel poliklinikk av totale 

kontakter sammenlignet med utvalget og landet. 

I tillegg utfører HSYK flere polikliniske kons. per 

døgnopphold, og ligger 11 % høyere enn landet 

og ca. 52 % høyere enn Fonna (som har færrest 

antall polikliniske kons. per døgnopphold)

▪ DRG-indeksen har økt ved samtlige foretak, også 

ved HSYK. HSYK har derimot lavest DRG-indeks 

blant utvalget og landssnitt. DRG-indeksen ved 

HSYK er 4,7 % lavere enn landet. Indikasjon på at 

HSYK har relativt sett større andel kontroller, som 

gir færre DRG-poeng enn øvrig poliklinikk

Polikliniske konsultasjoner

▪ Etter SSB sin metode har HSYK lavere 
beleggsprosent enn utvalgte foretak. I 2019 
hadde HSYK belegg på ca. 72 %. Dette er 13 % 
poeng lavere enn landssnitt

▪ Beleggsprosenten ved HSYK er redusert fra 77 % i 
2015 til 72 % i 2019. Særlig reduksjon i 2017, noe 
som sammenfaller med markant reduksjon i 
døgnopphold ved HSYK samme år 

▪ HSYK har vesentlig høyere belegg innen medisin i 
forhold til kirurgi

▪ I perioden 2017-2019 har MiR hatt høyere belegg 
enn snitt for HSYK. I 2019 har MiR 9 %-poeng 
høyere belegg enn snitt for HSYK. 
Beleggsprosenten har økt ved SSJ i perioden (6 %-
poeng vekst), mens MiR og MSJ har hatt relativt 
stabil utvikling med nivå på hhv. 87 % og 78 % 

Belegg

▪ HSYK har lengre liggetid enn landssnitt for syv av 
sine topp 10 kirurgiske døgnopphold, spesielt for 
DRG 209D, 148 og 210N

▪ Sammenlignet med landssnitt har DRG 209D, 148 
og 210N forbedringspotensial på 340 liggedøgn. 
Ca. halvparten av dette er knyttet til 209D med 
omtrent 150 liggedøgn

▪ HSYK har potensiale for økt vridning fra 
døgnkirurgi til dagkirurgi, spesielt ved DRG 356O 
vs. 356 som har potensiale for økonomisk 
besparelse på 13.700 kr per opphold. Dette 
tilsvarer 0,82 MNOK dersom andel dag blir på 
nivå med Førde

Døgn: liggetid kirurgiske døgnopphold

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk. 148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk. 210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl 
proteseop >17 år m/bk. 356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep. 356O - Rekonstruktive gynekologiske inngrep, dagkirurgisk behandling. 
475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support. 127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk. 
89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk. 
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Produktivitet
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Helseforetak i Nord har gjennomgående et høyere 
kostnadsnivå enn landsnittet og har hatt økning fra 2015
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Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (09.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Kostnadsgrunnlag består av driftskostnader (konto 4-7) for somatiske tjenester ekskludert kjøp av pasientbehandling, salg og utleie, forskning, medikamentkostnader (H-resept), 

poliklinisk lab/røntgen og enkelte andre ekskluderte kostnader
▪ DRG-produksjon omfatter sum DRG-poeng for alle omsorgsnivåene
▪ Kostnad per DRG er indeksert etter landssnittet det enkelte år (landsnitt enkelte år = 100). Dette avviker fra offisiell SAMDATA-statistikk der landssnitt i 2017 = 100. Endringen medfører at 

indeks for landssnitt i 2019 går fra 101 i offisiell SAMDATA-statistikk til 100 vist her
▪ Relativt kostnadsnivå over 100 betyr kostnad per DRG høyere enn landssnittet, mens et kostnadsnivå under 100 betyr lavere kostnad per DRG enn landssnittet. 

Helseforetak 2015 2016 2017 2018 2019

Sykehuset i Vestfold HF 83 85 85 86 84

Vestre Viken HF 84 84 84 84 84

Sykehuset i Telemark HF 93 92 90 88 88

Sykehuset Østfold HF 98 97 90 91 89

Sykehuset Innlandet HF 87 87 85 88 90

Lovisenberg Diakonale sykehus 91 88 97 91 90

Helse Stavanger HF 90 93 90 90 92

Akershus universitetssykehus HF 98 98 99 99 93

Sørlandet sykehus HF 94 92 92 95 94

Helse Bergen HF 96 93 95 94 96

Diakonhjemmet sykehus 101 103 100 97 97

Helse Møre og Romsdal HF 96 99 101 100 97

Helse Fonna HF 92 92 95 97 97

Haraldsplass Diakonale sykehus 93 91 97 97 98

Alle foretak (offentlige og private) 100 100 100 100 100

Helse Nord-Trøndelag HF 98 102 104 102 106

St Olavs hospital HF 106 108 108 108 107

Helgelandssykehuset HF 105 109 114 110 112

Helse Førde HF 110 114 115 111 113

Oslo universitetssykehus HF 116 114 115 114 114

Nordlandssykehuset HF 119 120 117 121 118

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 119 118 117 119 120

Finnmarkssykehuset HF 130 135 139 138 136

Produktivitet

Relativt kostnadsnivå per HF, 2015–2019
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Produserte sum DRG-poeng per helseforetak, 2015–2019:

Om statistikken:
▪ Kostnadsgrunnlag består av driftskostnader (konto 4-7) for somatiske tjenester ekskludert 

kjøp av pasientbehandling, salg og utleie, forskning, medikamentkostnader (H-resept), 
poliklinisk lab/røntgen og enkelte andre ekskluderte kostnader

▪ DRG-produksjon omfatter sum DRG-poeng for alle omsorgsnivåene
▪ Kostnad per DRG er indeksert etter landssnittet det enkelte år (landsnitt enkelte år = 100). 

Relativt kostnadsnivå over 100 betyr kostnad per DRG høyere enn landssnittet, mens et 
kostnadsnivå under 100 betyr lavere kostnad per DRG enn landssnittet

Samtlige av de utvalgte helseforetakene har hatt økning i 
relativt kostnadsnivå fra 2015 til 2019

93
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Produktivitet

Kommentarer:
▪ Samtlige av utvalgte helseforetak har hatt en 

økning i relativt kostnadsnivå fra 2015 til 2019
▪ HSYK, HNT og Fonna ser ut til å ha hatt vesentlig 

vekst fra 2015. Alle tre ser ut til å ha stabilisert seg 
noe på et høyere kostnadsnivå

▪ HSYK hadde en vesentlig reduksjon i DRG-poeng i 
2017. Poengene har økt igjen i 2018 og 2019

▪ HSYK sitt kostnadsnivå i 2019 tilsvarer en kostnad 
på 58 198 kroner per DRG

DRG-poeng 2015 2016 2017 2018 2019

SI 104 720 106 862 106 360 104 548 93 093

Fonna 38 761 40 000 39 213 38 147 38 505

Førde 26 674 26 017 26 238 26 365 26 063

HNT 34 072 34 113 34 272 35 331 35 604

HSYK 18 128 18 061 17 389 17 920 18 310
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Dekomponert utvikling i kostnadsnivå per DRG-poeng

HSYK økte kostnadene fra 2015–2017 til tross for aktivitets-
nedgang. I perioden 2017–2019 har kostnadene fortsatt å øke
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Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kostnader er inkludert MVA (estimert for 2017)

Kostnader ekskludert MVA

Produktivitet

Kommentarer:
▪ I perioden 2015–2017 hadde HSYK reduksjon i aktivitet, men likevel vekst i kostnader. Dette medførte netto 

økning i kostnadsnivå. I perioden 2017–2019 har aktivitetsveksten vært noe høyere enn kostnadsøkningen. 
Dette gir en svak reduksjon i kostnadsnivå

▪ Utviklingen for SI fra 2017 til 2019 må ses i sammenheng med at Kongsvinger sykehus med tilhørende 
opptaksområde ble overført fra SI til Ahus i 2019

Kostnader ekskludert MVA
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Effekt ved alternativ kostnadsnivå for HSYK i 2019:

Potensialet mot HSYK sitt historiske kostnadsnivå tilsvarer 
omtrent 70 mnok i lavere driftskostnader i 2019

95
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Produktivitet

Scenario
Differanse i 

MNOK
Ny kost per 
DRG 2019

Nytt relativt 
kost.nivå 2019

Nivå lik HSYK 2015* -70 54 386 105

Nivå lik SI 2019 -213 46 570 90

Nivå lik Fonna 2019 -143 50 408 97

Nivå lik Førde 2019 3 58 378 113

Nivå lik HNT 2019 -65 54 667 106

Nivå lik Landet 2019 -117 51 796 100

Kommentarer:
▪ HSYK sitt kostnadsnivå i 2019 tilsvarer en kostnad 

på 58 198 kroner per DRG
▪ Endringen for HSYK fra 2015 til 2019 utgjør en 

forskjell på ca. 70 MNOK i økte driftskostnader*

▪ Differansen fra utvalgte helseforetak innebærer 
en forskjell på ca. 65–210 MNOK i totale 
driftskostnader med 2019-aktivitet. Forskjellen er 
størst mot SI, mens differansen til HNT tilsvarer 
omtrent nivået HSYK selv hadde i 2015

▪ Kongsvinger sykehus med tilhørende 
opptaksområde ble overført fra SI til Ahus i 
februar 2019 og kan ha hatt innvirkning på SI sitt 
kostnadsnivå i 2019

*) Antatt relativt kostnadsnivå i 2019 tilsvarende relativt nivå i 2015

Om statistikken:
▪ Kostnadsgrunnlag består av driftskostnader (konto 4-7) for somatiske tjenester ekskludert 

kjøp av pasientbehandling, salg og utleie, forskning, medikamentkostnader (H-resept), 
poliklinisk lab/røntgen og enkelte andre ekskluderte kostnader

▪ DRG-produksjon omfatter sum DRG-poeng for alle omsorgsnivåene
▪ Kostnad per DRG er indeksert etter landssnittet det enkelte år (landsnitt enkelte år = 100). 

Relativt kostnadsnivå over 100 betyr kostnad per DRG høyere enn landssnittet, mens et 
kostnadsnivå under 100 betyr lavere kostnad per DRG enn landssnittet
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HSYK-data på enhetsnivå indikerer forbedring i (fordelte) 
kostnader per DRG. Effekten drives av SSJ og MSJ i 2019

96
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20 og 10.09.20) og SAMDATA (30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

DRG-poeng i 2019-logikk og kostnader i 2019-priser.
Fordelte driftskostnader på enhetsnivå er uten felleskostnader og ekskl. MVA, avskrivning 
driftsbygninger (konto 6000), leie lokaler (konto 6300) og pensjonskostnader (konto 5410 og 5419).

Produktivitet

Kostnad per 
DRG

DRG-poeng Fordelte kostnader per DRG

2017 2018 2019 2017 2018 2019

MiR 7 423 7 693 7 844 44 705 44 819 44 558

MSJ 3 267 3 503 3 583 50 579 51 451 47 729

SSJ 6 247 6 559 6 808 45 669 45 258 43 799

Sum enhetene 16 935 17 750 18 253 46 199 46 303 44 854

Prisvekst 2017 2018 2019

Deflator 1,070 1,049 1

Kommentarer:
▪ Utviklingen i fordelte kostnader per DRG ved sykehusenhetene 

(ekskl. kostnader til lokaler og pensjon) indikerer en nedgang i 
kostnadsnivå fra spesielt 2018 til 2019. Nedgangen er størst for 
MSJ og deretter SSJ

▪ Analysen må ses i sammenheng med at funksjonsfordeling 
mellom sykehusenhetene medfører ulike driftsforutsetninger 

▪ Endring i kostnadsnivå sier i seg selv ikke noe om hvorvidt en 
enhet driftes effektivt eller om det reduserte kostnadsnivået er 
i tråd med nivået enheten bør ha
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Avvikende utvikling for SAMDATA-kostnadsnivå drevet av 
høy SAMDATA-fratrekk i 2018 og økte kostnader for Felles

97
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20 og 10.09.20) og SAMDATA (30.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Beskrivelse poliklinisk lab/rtg og annen ekstern virksomhet fra skriv Somatikk – Kostnader til pasientbehandling, Helsedirektoratet.

Produktivitet

Kostnad per 
DRG

DRG-poeng Fordelte kostnader per DRG

2017 2018 2019 2017 2018 2019

MiR 7 423 7 693 7 844 44 705 44 819 44 558

MSJ 3 267 3 503 3 583 50 579 51 451 47 729

SSJ 6 247 6 559 6 808 45 669 45 258 43 799

Sum enhetene 16 935 17 750 18 253 46 199 46 303 44 854

Prisvekst 2017 2018 2019

Deflator 1,070 1,049 1

SAMDATA Kostnad per DRG (HSYK) 58 379 56 888 58 198

DRG-poeng i 2019-logikk og kostnader i 2019-priser.
Fordelte driftskostnader på enhetsnivå er uten felleskostnader og ekskl. MVA, avskrivning 
driftsbygninger (konto 6000), leie lokaler (konto 6300) og pensjonskostnader (konto 5410 og 5419).

SAMDATA ekskluderte kostnader (MNOK, 
faste 2019-priser)

2016 2017 2018 2019

Kjøp av pasientbehandling 159 160 152 160

Salg og utleie 9 8 4 7

Forskning 2 5 2 2

Medikament-kostnader (H-resept) 74 72 65 69

Poliklinisk lab/rtg 85 87 108 91

Andre ekskluderte kostnader 26 24 46 26

Sum fratrekk SAMDATA (HSYK) 354 356 378 355

Kommentarer:
▪ HSYK sin utvikling i SAMDATA-kostnadsnivå indikerte en 

forbedring i 2018 før kostnadsnivået igjen økte i 2019
▪ Fordelte kostnader per enhet indikerer derimot en liten 

økning i 2018 og deretter en vesentlig reduksjon i fordelte 
kostander per DRG i 2019

▪ Fra 2018 til 2019 har Felles-området hatt en økning i 
kostnader som kan forklare deler av økningen i SAMDATA-
indeks. Samtidig hadde SAMDATA et høyt fratrekk i 2018 for 
estimerte kostnader til poliklinisk lab/rtg og andre 
ekskluderte kostnader som ikke kan spores tilbake til 
tilsvarende vekt i disse kostandene ved HSYK. Det mistenkes 
at SAMDATA kan ha overestimert fratrekket i 2018

▪ For stort fratrekk i 2018 innebærer at det reelle kostnads-
nivået i 2018 var høyere enn det som framkommer av 
offisiell SAMDATA-statistikk

Poliklinisk lab/rtg: Poliklinisk lab/røntgen gir ikke DRG-poeng. Kostnadene spesifiseres 
ikke i rapportert KOSTRA-regnskap. Uttrekket for kostnader til poliklinisk lab/røntgen 
estimeres derfor ved hjelp av egenandeler og helforefusjoner ført under funksjonene 
620–637 (…)
Annen ekstern virksomhet: Kostnadene gjelder utbetalinger til pasientskadeerstatning 
på k751 og ulike eksterne oppgaver spesifisert fra foretakene. Dette omfatter 
eksempelvis drift av kompetansesenter, kommunale tilskudd, prosjektkostnader, 
administrasjon av behandlingshjelpemidler, laboratorietjenester på vegne av andre 
foretak.
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Personell utgjør omtrent 80 % av enhetenes fordelte 
kostnader per DRG, og har blitt redusert fra 2017
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Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09, 10.09. og 09.10.20) og SAMDATA (30.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Produktivitet

Kommentarer:
▪ Lønnskostnader for egne ansatte, vikar-

og innleiekostnader utgjør majoriteten 
av kostnadene som fordeles på 
enhetsnivå. Nivået per DRG har blitt 
redusert fra 2017 til 2019

▪ Utviklingen i personellkostnader har til 
dels blitt motvirket av betydelig vekst i 
medikamentkostnader

▪ Analysen må ses i sammenheng med at 
funksjonsfordeling mellom 
sykehusenhetene medfører ulike 
driftsforutsetninger 

2017 2018 2019
Andel av 

enhet i 2019
∆ 2017-19

MiR (ekskl. pensjon og lokaler) 44 705 44 819 44 558 100 % 0 %
Lønnskostnader egne ansatte (ekskl. pensjon) 30 590 30 215 30 304 68 % -1 %
Vikarkostnader 2 869 3 057 2 980 7 % 4 %
Innleiekostnader 3 311 2 948 2 638 6 % -20 %
Medisinske forbruksvarer og medikamenter 3 711 4 437 4 792 11 % 29 %
Avskrivning, inventar, reise og representasjon 2 309 2 686 2 284 5 % -1 %
Øvrige varekostnader 1 914 1 476 1 561 4 % -18 %

SSJ (ekskl. pensjon og lokaler) 45 669 45 258 43 799 100 % -4 %
Lønnskostnader egne ansatte (ekskl. pensjon) 34 382 33 681 32 501 74 % -5 %
Vikarkostnader 1 935 2 145 1 838 4 % -5 %
Innleiekostnader 1 535 1 708 2 045 5 % 33 %
Medisinske forbruksvarer og medikamenter 3 205 3 911 3 789 9 % 18 %

Avskrivning, inventar, reise og representasjon 2 957 2 865 2 804 6 % -5 %

Øvrige varekostnader 1 654 947 823 2 % -50 %

MSJ (ekskl. pensjon og lokaler) 50 579 51 451 47 729 100 % -6 %
Lønnskostnader egne ansatte (ekskl. pensjon) 35 395 33 744 32 574 68 % -8 %
Vikarkostnader 1 442 1 629 1 249 3 % -13 %
Innleiekostnader 4 412 4 753 3 443 7 % -22 %
Medisinske forbruksvarer og medikamenter 4 504 6 298 5 387 11 % 20 %
Avskrivning, inventar, reise og representasjon 3 731 3 736 3 754 8 % 1 %
Øvrige varekostnader 1 095 1 292 1 322 3 % 21 %

HSYK totalt (ekskl. pensjon og lokaler) 46 199 46 303 44 854 - -3 %

Fordelte kostnader per DRG-poeng på kostnadsarter (2019-priser, ekskl. mva., pensjon og lokaler)

Om statistikken:
▪ Lønnskostnader egne ansatte består av konto 5 ekskl. innleie-, 

vikar- og pensjonskostnader
▪ Medisinske forbruksvarer og medikamenter korrigert for 

inntektstrekk og andel felleskostnader i 2018
▪ Avskrivning, inventar, reise og representasjon består av sum 

konto 6 (ekskl. internhusleie og avskr. driftsbygninger) og sum 
konto 7

▪ Spesifikasjon av kostnadsgruppering er vist i vedlegg

Prisvekst 2017 2018 2019

Deflator 1,070 1,049 1

81%

83%

78%

-2%

-4%

-10%
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Oppsummering produktivitet
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Produktivitet

▪ Fordelte kostnader per DRG på enhetsnivå er beregnet av 
prosjektet og avviker fra SAMDATA-beregning på flere måter. 
Estimatene kan dermed ikke sammenlignes direkte mot hverandre

▪ De tre siste årene har enhetenes kostnader økt relativt sett mindre 
enn aktivitetsøkningen. Fordelte kostnader per DRG har dermed 
gått ned med ca. 3 % i perioden

▪ Personell utgjør ca. 80 % av fordelte kostnader per DRG ved alle 
enhetene, og er redusert ved samtlige enheter fra 2017. 
Utviklingen er derimot til dels motvirket av vekst i 
medikamentkostnader

▪ Reduksjon i fordelte kostnader per DRG drives av MSJ og SSJ i 
2019, hvorav enhetene har hatt reduksjon på hhv. 6 % og 4 % i 
fordelte kostnader per DRG

▪ MSJ og SSJ har hatt særlig reduksjon i kostnader tilknyttet hhv. 
personellkostnader og øvrige varekostnader

▪ MSJ er eneste enhet som har reduksjon i personellkostnader. 
Dette drives av både reduksjon i antall årsverk og færre innleie og 
vikar

Kostnad per DRG enhetsnivå

▪ Helseforetak i Nord har generelt høyere kostnadsnivå enn 
landssnitt

▪ Samtlige helseforetak i utvalget har hatt økning i relativt 
kostnadsnivå i perioden 2015-2019

▪ HSYK har hatt høyere kostnadsnivå enn landssnitt i perioden 2015-
2019. I 2019 er kostnadsnivået 12 % høyere enn landssnitt. Endring 
i relativt kostnadsnivå for HSYK fra 2015-2019 utgjør en forskjell på 
ca. 70 MNOK i økte driftskostnader 

▪ HSYK har hatt tydelig reduksjon i aktivitet i 2017, etterfulgt av 
økning påfølgende år. I perioden 2015-2017 hadde HSYK 4 % 
reduksjon i DRG-poeng, med påfølgende 5 % økning i DRG-poeng i 
2017-2019. I perioden med aktivitetsnedgang (2015-2017) økte 
likevel kostnadene med 4 %. Kostnad per DRG gikk dermed opp i 
denne perioden med ca. 8 %

▪ I påfølgende år med aktivitetsøkning (2017-2019) økte også 
kostnadene, men relativt sett mindre enn økningen i aktiviteten. 
Kostnad per DRG ble dermed noe redusert i perioden 2017-2019 

▪ Dersom HSYK hadde hatt relativt kostnadsnivå tilsvarende utvalgte 
helseforetak, samt aktivitet tilsvarende HSYK 2019-nivå ville dette 
tilsvart reduksjon på ca. 65-210 MNOK i totale driftskostnader 

Kostnad per DRG HF-nivå
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Benchmarkinganalyse

Bemanning
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HSYK har høyere andel sykepleiere og gruppen omsorgsarbeidere, 
hjelpepleiere og helsefagsarbeidere enn utvalget og landssnitt
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Kilde: Datagrunnlag hentet fra SSB (25.08.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Avtalte årsverk ekskl. lange fravær, merarbeid, overtid
▪ Årsverk estimert ut i fra sysselsetting og avtalt arbeidstid i tredje uke i 

november. Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og 
deltidsjobber fra A-ordningen omregnet til heltidsjobber. Lange fravær 
defineres som legemeldt sykefravær og foreldrepermisjoner. Ved lange 
fravær vil bare evt. vikar telles med. Annen fravær (ferie, avspasering, 
egenmeldt sykefravær og andre typer permisjoner) trekkes ikke fra

▪ Ulik håndtering/fordeling av årsverk tilknyttet fellesfunksjoner
*) Annet inkluderer psykologer, fysioterapeuter, vernepleiere, 
barnevernspedagoger, service, tekniske og/eller driftsfunksjoner, og annet 
pleie- og omsorgspersonell

Bemanning

Prosentvis fordeling av avtalte årsverk ekskl. langefravær per stillingskategori innen somatikk og fellesfunksjoner (2019)

Kommentarer:
▪ Statistikk fra SSB indikerer at HSYK har høyere andel sykepleiere og gruppen omsorgsarbeidere, hjelpepleiere 

og helsefagsarbeidere enn øvrige helseforetak i utvalget og landssnittet 
▪ SI og HNT har høyere andel spesialsykepleiere og jordmødre enn utvalgte foretak og landssnittet
▪ Forskjeller i rapporteringspraksis medfører at gruppen administrasjon, stabs- og kontorpersonell må ses i 

sammenheng med fellesfunksjoner. Forskjeller for disse to kategoriene må tolkes med forsiktighet
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Personellindeks uttrykker bemanningens produktivt ved et 
gitt foretak relativt til produktiviteten ved HSYK

102
Kilde: DRG-poeng fra SAMDATA (15.09.20) og avtalte årsverk ekskl. lange fravær fra SSB (25.08.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Bemanning

Beregning av personellindeks med utgangspunkt i DRG-poeng

Avtalte årsverk per produserte DRG-poeng er et overordnet mål for bemanningens produktivitet (her målt med utgangspunkt i DRG-poeng)

Beregnes som: Årsverk ved HF / Antall DRG-poeng ved HF

2019 Antall DRG-poeng
Totalt antall 

årsverk

Årsverk per DRG-

poeng

Indeksert antall 

årsverk 

(personellindeks)

SI 93 093 2 840 0,0305 74

Fonna 38 505 1 331 0,0346 84

Førde 26 063 1 036 0,0397 97

HNT 35 604 1 303 0,0366 89

HSYK 18 310 750 0,0410 100

Landet 1 539 771 58 757 0,0382 93

1

2

21

Indeksert antall årsverk (personellindeks) uttrykker produktiviteten ved de enkelte helseforetak/landssnittet relativt til produktiviteten ved HSYK

Beregnes som: (Årsverk per DRG-poeng ved HF / Årsverk per DRG-poeng ved HSYK) x 100 

Personellindeks på 100 betyr lik produktivitet som HSYK 

Indeks under 100 betyr høyere produktivitet enn HSYK

Indeks over 100 betyr lavere produktivitet enn HSYK
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HSYK har høyere personellindeks enn utvalgte HF og 
landssnittet. Spesielt tre grupper har høyere indeks

103

Om statistikken:
▪ Indikatoren uttrykker ressursinnsats uttrykt som avtalte årsverk per hhv. produserte DRG-poeng, døgnopphold og oppholdsdøgn. Indikatoren er indeksert ved at nivået for HSYK er satt lik 

100. Nivå under 100 betyr høyere produktivitet enn HSYK, mens nivå over 100 betyr lavere produktivitet enn HSYK
▪ Avtalte årsverk ekskl. lange fravær. Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber fra A-ordningen omregnet til heltidsjobber. Lange fravær defineres som legemeldt 

sykefravær og foreldrepermisjoner. Ved lange fravær vil bare evt. vikar telles med. Annen fravær (ferie, avspasering, egenmeldt sykefravær og andre typer permisjoner) trekkes ikke fra
▪ Annet inneholder psykologer, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, annet pleiepersonell, andre medisinske yrker og andre yrker. Administrasjon, ledelse- og kontorpersonell, 

service, tekniske- og/eller driftsfunksjoner er ekskludert
▪ DRG-poeng er sum for alle omsorgsnivå. Liggetid i hele døgn, døgnopphold hvor pasienten har ligget over døgnskille

Bemanning

2019 Antall døgnopphold
Personellindeks 

alle årsverk
Leger Sykepleiere

Spesialsykepleiere 

og jordmødre

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Radiografer og 

audiografer

Bioingeniører 

og -teknikere

Fysioterapeuter, 

ergoterapeuter o.l.
Annet

SI 52 880 74 82 63 101 41 109 88 84 45

Fonna 25 108 73 80 70 80 61 81 97 72 48

Førde 15 537 92 111 92 94 71 95 107 104 55

HNT 20 375 88 93 81 118 35 109 85 92 82

HSYK 10 377 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Landet 803 628 101 112 94 110 63 111 128 138 89

Ressursinnsats somatikk (avtalte årsverk) per døgnopphold

2019 Antall DRG-poeng
Personellindeks 

alle årsverk
Leger Sykepleiere

Spesialsykepleiere 

og jordmødre

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Radiografer og 

audiografer

Bioingeniører 

og -teknikere

Fysioterapeuter, 

ergoterapeuter o.l.
Annet

SI 93 093 74 82 63 101 41 110 89 85 45

Fonna 38 505 84 93 81 92 71 93 112 83 55

Førde 26 063 97 116 96 99 75 100 112 109 58

HNT 35 604 89 94 82 119 36 110 86 93 83

HSYK 18 310 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Landet 1 539 771 93 103 86 101 58 102 118 127 82

Ressursinnsats somatikk (avtalte årsverk) per produserte DRG-poeng

2019
Antall oppholdsdøgn 

(liggetid)

Personellindeks 

alle årsverk
Leger Sykepleiere

Spesialsykepleiere 

og jordmødre

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Radiografer og 

audiografer

Bioingeniører 

og -teknikere

Fysioterapeuter, 

ergoterapeuter o.l.
Annet

SI 199 300 80 89 68 109 44 118 95 91 48

Fonna 100 687 75 82 72 81 62 83 99 74 49

Førde 61 748 95 113 94 97 73 98 110 106 56

HNT 77 425 95 99 87 126 38 117 91 98 88

HSYK 42 292 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Landet 3 353 580 99 109 92 107 61 109 125 135 87

Ressursinnsats somatikk (avtalte årsverk) per oppholdsdøgn (liggetid)

Kilde: DRG-poeng fra SAMDATA (15.09.20) og avtalte årsverk ekskl. lange fravær fra SSB (25.08.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
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2019
Sum potensiale 

årsverk
Sykepleiere

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Annet

Hvis indeks lik SI 145 75 35 35

Hvis indeks lik Fonna 125 67 23 34

Hvis indeks lik Førde 60 14 17 29

Hvis indeks lik HNT 77 31 39 8

Hvis indeks lik landet 53 20 24 9

Hvis forbedring 1 i indeks 4 2 1 1

HSYK har høyere personellindeks for tre yrkesgrupper. Potensialet er størst 
for sykepleiere og omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsefagsarbeidere

104

Om statistikken:
▪ Indikatoren uttrykker ressursinnsats uttrykt som avtalte årsverk per produserte DRG-poeng. Indikatoren er indeksert ved at nivået for HSYK er satt lik 100. Nivå under 100 betyr høyere 

produktivitet enn HSYK, mens nivå over 100 betyr lavere produktivitet enn HSYK
▪ Avtalte årsverk ekskl. lange fravær. Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber fra A-ordningen omregnet til heltidsjobber. Lange fravær defineres som legemeldt 

sykefravær og foreldrepermisjoner. Ved lange fravær vil bare evt. vikar telles med. Annen fravær (ferie, avspasering, egenmeldt sykefravær og andre typer permisjoner) trekkes ikke fra
▪ DRG-poeng er sum for alle omsorgsnivå

Bemanning

Kommentarer:
▪ For de tre yrkesgruppene tilsvarer forbedring på én i indeks ca. 4 årsverk for HSYK når ressursinnsatsen beregnes 

med utgangspunkt i DRG-poeng. Dersom HSYK hadde vært på nivå med landssnittet for hvert av disse tre 
yrkesgruppene ville det tilsvart ca. 71 færre årsverk

▪ Når ressursinnsatsen beregnes med utgangspunkt i produserte oppholdsdøgn reduseres differansen noe. Dersom 
HSYK hadde vært på nivå med landssnittet for hvert av disse tre yrkesgruppene ville det tilsvart ca. 53 færre årsverk

Ressursinnsats somatikk per produserte DRG-poeng

Potensiale redusert årsverk ved alternativ produktivitet

Ressursinnsats somatikk per produserte oppholdsdøgn

Potensiale redusert årsverk ved alternativ produktivitet

2019
Sum potensiale 

årsverk
Sykepleiere

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Annet

Hvis indeks lik SI 161 87 37 37

Hvis indeks lik Fonna 93 45 18 30

Hvis indeks lik Førde 52 8 16 28

Hvis indeks lik HNT 94 43 40 11

Hvis indeks lik landet 71 32 26 12

Hvis forbedring 1 i indeks 4 2 1 1

Kilde: DRG-poeng fra SAMDATA (15.09.20) og avtalte årsverk ekskl. lange fravær fra SSB (25.08.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

2019 Antall DRG-poeng Sykepleiere

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Annet

SI 93 093 63 41 45

Fonna 38 505 81 71 55

Førde 26 063 96 75 58

HNT 35 604 82 36 83

Landet 1 539 771 86 58 82

HSYK 18 310 100 100 100

2019
Antall oppholdsdøgn 

(liggetid)
Sykepleiere

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Annet

SI 199 300 68 44 48

Fonna 100 687 72 62 49

Førde 61 748 94 73 56

HNT 77 425 87 38 88

Landet 3 353 580 92 61 87

HSYK 42 292 100 100 100
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Sykehusenhetene har samlet sett økt bemanningen med ca. 28 årsverk (3 % 
vekst) fra 2017 til 2019. MSJ har derimot hatt reduksjon fra 2017-nivå

105
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (10.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Gjennomsnittlig brutto månedsverk for det enkelte år. Utrykker 

potensiell arbeidsressurs inkludert permisjon, sykdom og andre fravær
▪ All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk (inkluderer faste 

ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, 
utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, innleid 
arbeidskraft)

▪ Fordeling etter SSB yrkeskategorier. ‘Annet’ omfatter totalt 105 unike
stillingskodenavn slik som spesialfysioterapeut, sosionom, barnepleier, 
renholder, klinisk ernæringsfysiolog, konsulent, spesialergoterapeut, 
osv.

▪ Bemanning i 2017 ikke tilgjengelig på yrkesgrupper

Bemanning

Gjennomsnittlig brutto månedsverk somatikk per enhet og yrkesgruppe (2017-2019)
2017 2018 2019 % av 2019 ∆ 2018-19 ∆ 2017-19

Enhet Mo i Rana 393 403 412 43 % 2 % 5 %

Sykepleiere 116 119 29 % 3 %

Spesialsykepleiere og jordmødre 70 74 18 % 6 %

Leger 71 73 18 % 3 %

Administrasjon, ledelse og kontorpersonell 63 63 15 % -1 %

Omsorgsarb., hjelpepl. og helsefagsarb. 30 31 8 % 5 %

Annet 21 20 5 % -5 %

Bioingeniører og -teknikere 19 18 4 % -4 %

Radiografer og audiografer 13 13 3 % 2 %

Enhet Sandnessjøen 347 356 359 38 % 1 % 4 %

Sykepleiere 95 95 26 % -1 %

Leger 68 67 19 % -1 %

Spesialsykepleiere og jordmødre 59 60 17 % 1 %

Administrasjon, ledelse og kontorpersonell 51 55 15 % 8 %

Annet 27 27 8 % 1 %

Omsorgsarb., hjelpepl. og helsefagsarb. 25 24 7 % -5 %

Bioingeniører og -teknikere 16 17 5 % 6 %

Radiografer og audiografer 15 15 4 % -1 %

Enhet Mosjøen 186 182 182 19 % 0 % -2 %

Sykepleiere 54 53 29 % -1 %

Leger 34 36 20 % 6 %

Administrasjon, ledelse og kontorpersonell 33 34 19 % 2 %

Spesialsykepleiere og jordmødre 33 32 18 % -3 %

Annet 9 9 5 % 3 %

Bioingeniører og -teknikere 8 8 4 % -6 %

Radiografer og audiografer 6 6 3 % -6 %

Omsorgsarb., hjelpepl. og helsefagsarb. 4 3 2 % -16 %

Sum snitt brutto månedsverk HSYK 925 941 953 100 % 1 % 3 %

Kommentarer:
▪ Leger, sykepleiere og spesialsykepleiere og 

jordmødre utgjør om lag 65 % av total 
bemanning ved sykehusenhetene

▪ MiR har hatt størst økning i snitt brutto 
månedsverk for spesialsykepleiere og 
jordmødre fra 2018 til 2019

▪ For SSJ og MSJ er den største økningen for 
hhv. administrasjon, ledelse og 
kontorpersonell og leger i samme periode
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2019

Antall DRG-poeng

Sum beregnet 

årsverk
Leger Sykepleiere

Spesialsykepleiere 

og jordmødre

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Radiografer og 

audiografer

Bioingeniører og -

teknikere

Administrasjon, 

ledelse og 

kontorpersonell

Annet

MiR 7 844 100 96 104 104 124 91 100 96 82

SSJ 6 808 101 102 95 97 109 118 105 97 129

MSJ 3 583 97 104 102 98 29 86 91 114 83

HSYK totalt 18 235 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MiR og MSJ har høy personellindeks for sykepleiere. MiR har høy 
indeks for omsorgsarbeidere+, mens SSJ har høy indeks for Annet

106Kilde: Grunnlagsdata mottatt fra HSYK (03.09, 16.09, 20.10). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Ressursinnsats somatikk (brutto mndsverk) per produserte DRG-poeng

Om statistikken:
▪ Indikatoren uttrykker ressursinnsats uttrykt som avtalte årsverk per hhv. produserte DRG-poeng og døgnopphold. Indikatoren er indeksert ved at nivået for HSYK totalt er satt lik 100. Nivå 

under 100 betyr høyere produktivitet enn HSYK totalt, mens nivå over 100 betyr lavere produktivitet enn HSYK totalt
▪ Gjennomsnittlig brutto månedsverk. Utrykker potensiell arbeidsressurs inkludert permisjon, sykdom og andre fravær. Gruppert i SSB-stillingskategorier
▪ All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk (inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, 

overtid, innleid arbeidskraft)
▪ ‘Annet’ omfatter totalt 105 unike stillingskodenavn slik som spesialfysioterapeut, sosionom, barnepleier, renholder, klinisk ernæringsfysiolog, konsulent, spesialergoterapeut, osv.
▪ Brutto månedsverk ekskl. psykisk hele og TSB. DRG-poeng er sum for alle omsorgsnivå

Ressursinnsats somatikk (brutto mndsverk) per døgnopphold

Bemanning

Kommentarer:
▪ MiR har høyere personellindeks for yrkesgruppene sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, og omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og helsefagarbeidere uavhengig av om indeksen beregnes for DRG-poeng eller antall døgnopphold
▪ MSJ har høyere personalindeks for yrkesgruppene leger, sykepleiere og spesielt administrasjon, ledelse og kontorpersonell. 

For omsorgsarbeidere+ har MSJ vesentlig lavere personalindeks enn de andre enhetene
▪ SSJ har høyere personalindeks for yrkesgruppene radiografer og audiografer, og Annet
▪ Analysen må ses i sammenheng med at funksjonsfordeling mellom sykehusenhetene medfører ulike driftsforutsetninger 

2019

Antall ISF-

godkjente 

heldøgnsopphold

Sum beregnet 

årsverk
Leger Sykepleiere

Spesialsykepleiere 

og jordmødre

Omsorgsarbeidere, 

hjelpepleiere og 

helsefagsarbeidere

Radiografer og 

audiografer

Bioingeniører og -

teknikere

Administrasjon, 

ledelse og 

kontorpersonell

Annet

MiR 4 742 108 104 111 112 134 98 107 104 88

SSJ 5 039 89 90 83 85 96 103 92 85 114

MSJ 2 078 109 117 114 110 33 96 102 128 93

HSYK totalt 11 859 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Indikasjon på noe høyere basislønn for legene ved HSYK enn 
øvrige helseforetak

10
7

Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (28.10.20), Fonna, Førde og HNT (29.10.20) og SI (03.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Gjennomsnittlig basislønn ekskl. pensjon, arbeidsgiveravgift og innleie for heltidsansatte
▪ Heltid definert som en person med total juridisk stillingsprosent lik 100 %
▪ Basislønn for spesialsykepleiere ved Førde er vektet snitt av flere spesialsykepleier-

kategorier
▪ Basislønn for spesialsykepleiere ved HNT er uvektet snitt av flere spesialsykepleier-

kategorier
▪ Lønnsnivå etter lønnsoppgjør i 2019 ved SI. Underlag per mars 2020

Kommentarer:
▪ HSYK og SI ser ut til å ha noe høyere basislønn for 

de største kliniske yrkesgruppene enn utvalgte 
helseforetak

▪ Størst forskjell i basislønn ved HSYK for overleger og 
LIS 2/3 

▪ HNT ser ut til å ha lavest basislønn for leger og har 
blant høyeste basislønn for øvrige kliniske årsverk

▪ Analysen må tolkes med forsiktighet da foretakene 
kan ha benyttet noe ulike definisjoner ved uttrekk 
av underlagsdata

Bemanning
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Kommentarer:
▪ Indikasjon på at Førde har noe høyere totallønn for 

inkluderte kliniske yrkesgrupper enn utvalgte 
helseforetak. Størst forskjell i totallønnsnivå for 
leger

▪ HSYK skiller seg ut med lavest totallønn for LIS 1
▪ Analysen må tolkes med forsiktighet da foretakene 

kan ha benyttet noe ulike definisjoner ved uttrekk 
av underlagsdata

Indikasjon på noe høyere totallønn ved Førde enn utvalgte 
helseforetak. HSYK lavere totallønn for LIS 1/Turnus

10
8

Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (30.10.20), Fonna, Førde og HNT (29.10.20) og SI (03.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Vektet gjennomsnittlig totallønn ekskl. pensjon, arbeidsgiveravgift og innleie for 

heltidsansatte
▪ Heltid definert som en person med total juridisk stillingsprosent lik 100 %
▪ Totallønn for spesialsykepleiere ved Førde er vektet snitt av flere spesialsykepleier-

kategorier
▪ Totallønn for spesialsykepleiere ved HNT er uvektet snitt av flere spesialsykepleier-

kategorier
▪ Lønnsnivå etter lønnsoppgjør i 2019 ved SI. Underlag per mars 2020
▪ Underlag per des. 2019 for øvrige HF

Bemanning
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Førde og SI har mer bruk av UTA i forhold til øvrige utvalgte 
foretak. Fonna, HNT og HSYK tilnærmet lik bruk av UTA 

10
9

Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (28.10.20), Fonna, Førde og HNT (29.10.20), SI (02.11.20) og SSB (25.08.2020). Bearbeiding og fremstilling av 
Deloitte.

Kommentarer:
▪ HSYK har færre UTA-årsverk relativt til avtalte 

legeårsverk ekskl. lange fravær enn utvalgte 
helseforetak 

▪ Vesentlig høyere UTA ved Førde enn øvrige 
helseforetak, men med reduksjon i 2019

▪ HSYK og HNT har også hatt noe redusert UTA-
årsverk i 2019, mens Fonna og SI har hatt relativt 
stabil utvikling

▪ Analysen må tolkes med forsiktighet da foretakene 
kan ha benyttet noe ulike definisjoner ved uttrekk 
av underlagsdata

Om statistikken:
▪ Årsverk tilknyttet utvidet arbeidstid leger (UTA) relativt til antall avtalte legeårsverk ekskl. 

lange fravær slik rapportert til SSB

Bemanning
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HSYK har høyere andel deltid for sykepleiere, spesialsykepl., 
jordmødre og helsefagsarbeidere enn utvalgte HF 

11
0

Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (04.11.20), Fonna, Førde og HNT (29.10.20) og SI (02.11.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken (datagrunnlag SI, Fonna, Førde og HNT):
▪ Arbeidssentrisk måling som måler andel månedsverk utført av heltidsansatte 
▪ Arbeidssentrisk måling kan gi noe lavere (høyere) andel deltid (heltid) da en del fast 

tilsatte personer arbeider mer enn ett månedsverk pr mnd.
▪ Heltid definert som en person med total juridisk stillingsprosent lik 100 %. Flere 

stillingsforhold for samme person kan dermed summeres opp til stillingsprosent lik 100 %
▪ Helsefagarbeider inkluderer månedsverk tilknyttet hjelpepleier
▪ Andel månedsverk tilknyttet LIS 1/Turnus ved HNT blank
▪ Månedsverk ved SI er øyeblikksbilde ved utgangen av året

Om statistikken (datagrunnlag HSYK):
▪ Personsentrisk måling som måler andel stillinger definert som heltid- og deltidsstillinger
▪ Basert på lønnsmasse per feb. 2019
▪ Oversikt over andel deltid ved kirurgi vs. medisin inkluderer utvalgte kliniske yrkesgrupper

Kommentarer:
▪ Data fra utvalgte foretak indikerer mye deltid for spesielt 

yrkesgruppene sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre 
og helsefagarbeidere 

▪ HSYK har høyest andel deltid innen nevnte stillingsgrupper 
i forhold til utvalgte HF

▪ HSYK har flere deltidsstillinger innen medisin enn kirurgi 
▪ Analysen må tolkes med forsiktighet da foretakene kan ha 

benyttet noe ulike definisjoner ved uttrekk av 
underlagsdata

Bemanning
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HSYK har høyere andel innleie- og vikarkostnader enn 
utvalgte HF. Dette gjelder spesielt innleiekostnader

111
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20), SI (01.10 og 13.10.20), Førde (16.10.20)

Om statistikken:
▪ Innleiekostnader består av innleie leger, sykepleiere og annet helsepersonell
▪ Vikarkostnader består av vikarer annen årsak, vikarer ved sykdom, 

ferievikarer, vikarer ved permisjon, engasjement, ekstrahjelp og annen lønn
▪ Totale lønnskostnader består av alle kostnader i konto 5 ekskl. 

pensjonskostnader, i tillegg til innleiekostnader fra konto 4

Bemanning
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MSJ og MiR har høy andel innleie, men har hatt noe reduksjon i 
2019. SSJ har lavere andel innleie, men hatt vekst fra 2017

112
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Bemanning

Om statistikken:
▪ Innleiekostnader består av innleie leger fra konto 5, og innleie av leger 

og sykepleiere fra firma, innleie annet helsepersonell og innleie 
helsepersonell HF fra konto 4

▪ Vikarkostnader består av vikarer annen årsak, vikarer ved sykdom, 
ferievikarer, vikarer ved omsorgspermisjon (m/refusjon), engasjement, 
ekstrahjelp og annen lønn fra konto 5

▪ Totale lønnskostnader består av alle kostnader i konto 5 ekskl. 
pensjonskostnader, i tillegg til utvalgte kostnadsarter i konto 4 (innleie av 
leger og sykepleiere fra firma, innleie annet helsepersonell og innleie 
helsepersonell HF)
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Innleie: 2016 2017 2018 2019

Konto 5003 Innleie leger lønnssystem 7 099 667 6 570 987 7 293 558 7 061 610

Konto 4681 Innleie av leger fra firma 1 118 819 1 833 457 2 663 658 2 623 825

Konto 4682 Innleie av sykepleiere fra firma 852 424 1 109 674 1 224 770 4 093 855

Konto 4683 Innleie annet helsepersonell 459 444 77 778 24 011 145 200

Sum innleiekostnader 9 530 354 9 591 895 11 205 997 13 924 489

Vikarer:

Konto 5013 Vikarer annen årsak 2 058 984 2 944 196 3 336 196 1 449 074

Konto 5011 Vikarer ved sykdom 2 652 934 2 310 547 2 314 049 1 902 520

Konto 5012 Ferievikarer 3 200 846 3 103 684 3 580 006 4 038 415

Konto 5010 Vikarer ved omsorgspermisjon (m/refusjon) 2 303 705 1 918 499 2 527 543 2 561 965

Konto 5140 Engasjement 549 012 371 751 872 283 1 286 789

Konto 5130 Ekstrahjelp 1 847 008 1 394 696 1 298 403 1 129 388

Konto 5160 Annen lønn 115 450 43 462 140 699 146 518

Sum vikarkostnader 12 727 940 12 086 836 14 069 178 12 514 669

Sum innleie- og vikarkostnader 22 258 294 21 678 731 25 275 175 26 439 159

Overtid:

Konto 5054 Utrykning på vakt 7 216 575 6 518 860 6 315 601 5 669 011

Konto 5115 Overtid pga økt aktivitet 4 024 684 3 653 208 3 443 446 2 780 701

Konto 5110 Overtid pga sykefravær 2 387 365 2 631 498 3 442 061 3 482 974

Konto 5117 Vakansvakt leger 1 069 453 996 221 1 598 185 844 435

Konto 5112 Overtid øvrig inndekning av vakter 2 461 178 2 747 078 3 612 763 2 985 004

Konto 5111 Overtid pga ferieavvikling 1 830 542 1 948 379 1 794 086 1 531 659

Konto 5119 Annen overtid 1 234 792 783 888 940 960 626 771

Konto 5113 Overtid ved utrykning -11 541 -160 305 25 727 131 509

Sum overtidskostnader 20 213 048 19 118 826 21 172 830 18 052 064

SSJ

Innleie: 2016 2017 2018 2019

Konto 5003 Innleie leger lønnssystem 9 056 448 9 371 350 9 137 974 8 865 434

Konto 4681 Innleie av leger fra firma 7 811 773 9 245 768 7 952 012 7 526 689

Konto 4682 Innleie av sykepleiere fra firma 5 453 682 5 893 848 4 498 293 4 046 892

Konto 4683 Innleie annet helsepersonell 215 910 67 321 1 092 938 250 692

Sum innleie 22 537 813 24 578 287 22 681 218 20 689 707

Vikarer:

Konto 5013 Vikarer annen årsak 8 140 455 7 698 684 6 356 276 8 313 410

Konto 5011 Vikarer ved sykdom 4 258 369 4 245 877 4 594 783 4 951 693

Konto 5012 Ferievikarer 4 715 432 4 663 373 5 288 930 4 243 809

Konto 5010 Vikarer ved omsorgspermisjon (m/refusjon) 1 667 679 3 285 319 5 573 104 2 959 274

Konto 5140 Engasjement 348 477 190 673 510 283 1 466 097

Konto 5130 Ekstrahjelp 942 587 1 020 887 1 076 752 1 226 097

Konto 5160 Annen lønn 362 960 193 985 114 592 214 139

Sum vikarkostnader 20 435 959 21 298 798 23 514 718 23 374 520

Sum innleie- og vikarkostnader 42 973 772 45 877 084 46 195 936 44 064 227

Overtid:

Konto 5054 Utrykning på vakt 6 419 105 6 655 705 7 512 741 8 316 807

Konto 5115 Overtid pga økt aktivitet 3 451 324 3 613 194 3 484 665 3 325 727

Konto 5110 Overtid pga sykefravær 2 662 367 2 726 328 2 657 119 2 933 107

Konto 5117 Vakansvakt leger 2 044 753 2 675 137 2 219 574 2 501 798

Konto 5112 Overtid øvrig inndekning av vakter 1 900 465 1 447 723 1 456 426 1 589 127

Konto 5111 Overtid pga ferieavvikling 1 451 319 1 509 984 1 602 486 1 516 757

Konto 5119 Annen overtid 691 682 618 199 534 162 849 042

Konto 5113 Overtid ved utrykning -98 800 -113 339 -88 754 19 027

Sum overtidskostnader 18 522 216 19 132 930 19 378 420 21 051 393

MiR

Beløpsspesifikasjon innleie-, vikar- og overtidskostnader (1/2)
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Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20) og prisvekst fra SAMDATA (30.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Bemanning

Prisvekst 2016 2017 2018 2019

Deflator 1,092 1,070 1,049 1

Kommentarer:
▪ Kostnader i faste 2019-priser
▪ Høyere andel innleiekostnader enn 

vikarkostnader ved MiR i 2016 og særlig 
2017. Motsatt effekt i 2018-19 som følge 
av redusert bruk av innleie, samt økt bruk 
av vikarer ved omsorgspermisjon og 
vikarer annen årsak

▪ Økt overtidsbruk ved MiR i perioden 
samlet sett

▪ Ca. 20 % økning i innleie- og 
vikarkostnader ved SSJ fra 2016-19. Særlig 
stor økning i innleie av leger og 
sykepleiere fra firma

▪ Overtidsbruken ved SSJ er derimot 
redusert i samme periode

▪ Til tross for reduksjon i 
personellkostnader per DRG har absolutte 
innleie-, vikar og overtidskostnader økt 
ved både MiR og SSJ
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Innleie: 2016 2017 2018 2019

Konto 5003 Innleie leger lønnssystem 10 330 830 8 683 294 8 307 679 9 285 220

Konto 4681 Innleie av leger fra firma 3 409 858 5 311 537 7 820 045 2 687 515

Konto 4682 Innleie av sykepleiere fra firma 0 121 239 7 502 0

Konto 4683 Innleie annet helsepersonell 651 078 298 479 417 676 364 647

Konto 4592 Innleie helsepersonell HF 0 0 95 366 0

Sum innleiekostnader 14 391 766 14 414 549 16 648 269 12 337 382

Vikarer:

Konto 5013 Vikarer annen årsak 278 527 143 505 317 289 515 966

Konto 5011 Vikarer ved sykdom 1 177 538 1 275 468 1 499 540 1 620 859

Konto 5012 Ferievikarer 1 400 822 1 456 025 1 989 448 1 346 533

Konto 5010 Vikarer ved omsorgspermisjon (m/refusjon) 781 673 1 214 394 1 227 983 546 935

Konto 5130 Ekstrahjelp 620 666 554 537 532 753 372 471

Konto 5160 Annen lønn 138 423 33 025 50 471 52 996

Konto 5140 Engasjement 0 35 221 88 538 19 228

Sum vikarkostnader 4 397 651 4 712 175 5 706 022 4 474 988

Sum innleie- og vikarkostnader 18 789 417 19 126 723 22 354 290 16 812 370

Overtid:

Konto 5054 Utrykning på vakt 3 376 709 2 807 565 3 215 820 3 181 168

Konto 5115 Overtid pga økt aktivitet 935 066 901 867 1 115 421 846 845

Konto 5110 Overtid pga sykefravær 1 438 365 1 407 476 1 652 176 1 213 153

Konto 5117 Vakansvakt leger 447 685 544 234 849 145 813 428

Konto 5112 Overtid øvrig inndekning av vakter 890 803 601 358 708 017 485 523

Konto 5111 Overtid pga ferieavvikling 657 297 583 060 600 998 436 564

Konto 5119 Annen overtid 290 983 187 755 148 695 97 840

Konto 5113 Overtid ved utrykning 30 903 -12 085 -2 836 16 337

Sum overtidskostnader 8 067 811 7 021 231 8 287 436 7 090 857

MSJ

Beløpsspesifikasjon innleie-, vikar- og overtidskostnader (2/2)
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Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20) og prisvekst fra SAMDATA (30.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Bemanning

Prisvekst 2016 2017 2018 2019

Deflator 1,092 1,070 1,049 1

Kommentarer:
▪ Kostnader i faste 2019-priser
▪ Økt bruk av innleie og vikarer ved MSJ i 

2018
▪ Totalt sett ca. 10 % reduksjon i bruk av 

innleie og vikarer i perioden 2016-19, med 
særlig redusert bruk av innleie i 2019

▪ Kostnader tilknyttet overtid er også 
redusert ved MSJ i perioden 2016-19

▪ MSJ skiller seg noe ut ved at også 
absolutte innleie-, vikar og 
overtidskostnader har gått ned ila denne 
perioden
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HSYK har noe varierende sykefraværsprosent rundt 6–7 %. 
Historisk høyere andel sykefravær ved MiR
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Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (28.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Bemanning

Statistikk for Mo i Rana består av:
Administrasjon Mo i Rana 
Akutt/kirurgi Mo i Rana 
Lab/røntgen Mo i Rana 
Medisin Mo i Rana 
Omr. Kirurgi og akutt Mo i Rana 
Omr. Medisin Mo i Rana 

Statistikk for Mosjøen består av:
Administrasjon Mosjøen 
Kirurgi Mosjøen
Medisin Mosjøen
Omr. Kirurgi Mosjøen
Omr. Medisin og akutt Mosjøen 

Statistikk for Sandnessjøen består av:
Administrasjon Sandnessjøen
Akutt Sandnessjøen 
Gyn/føde Sandnessjøen
Kirurgi Sandnessjøen
Medisin Sandnessjøen
Omr. Kirurgi og akutt Sandnessjøen
Omr. medisin Sandnessjøen
Pediatri Sandnessjøen
Rehab Sandnessjøen
Røntgen Sandnessjøen
Utgått akutt Sandnessjøen

Kommentarer:
▪ Sykefraværsprosenten ved HSYK har variert 

mellom 6–7 % i perioden 2015–2019 
▪ MiR er vedvarende på høyere nivå enn SSJ og MSJ
▪ MiR og MSJ har hatt ca. 1 prosentpoeng reduksjon 

i sykefraværsprosent i perioden, mens SSJ har hatt 
i underkant av 2 prosentpoeng økning 

▪ I år 2019 har samtlige enheter ganske lik 
sykefraværsprosent på omtrent 7,5 %
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Oppsummering bemanning

116
Note: *) Gjennomsnittlig brutto månedsverk

▪ HSYK har høyere andel sykepleiere, 
omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og 
helsefagarbeidere enn utvalget og landssnitt 

▪ Ovennevnte stillingsgrupper har lavere 
produktivitet enn utvalget og landssnitt, 
både når ressursinnsatsen beregnes med 
utgangspunkt i DRG-poeng, døgnopphold og 
liggetid

▪ Sykepleiere har 14 % lavere produktivitet 
enn landssnitt når ressursinnsatsen 
beregnes med utgangspunkt i DRG-poeng. 
Dersom HSYK hadde vært på nivå med 
landet ville det tilsvart ca. 32 færre årsverk 

▪ Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og 
helsefagarbeidere har 42 % lavere 
produktivitet enn landssnitt når 
ressursinnsatsen beregnes med 
utgangspunkt i DRG-poeng. Dersom HSYK 
hadde vært på nivå med landet ville det 
tilsvart ca. 26 færre årsverk

Bemanningssammensetning
og personellindeks

▪ HSYK har økt bemanning med ca. 28 brutto 
månedsverk* (3 % vekst) fra 2017 til 2019

▪ Fra 2018 til 2019 har MiR hatt størst økning 
for spesialsykepleiere og jordmødre (6 % 
vekst), SSJ har hatt størst økning for 
administrasjon, ledelse og kontorpersonell 
(8 % vekst), og MSJ har hatt størst økning for 
leger (6 %) 

▪ HSYK har hatt noe reduksjon i bruk av 
innleie og vikarer i 2019, men har fortsatt 
høyere andel innleie og vikarer enn SI, Førde 
og Fonna

▪ MiR har hatt 5 % økning i bemanning egne 
ansatte fra 2017-2019, samt 1,7 %-poeng 
redusert bruk av innleie og 0,5 %-poeng økt 
bruk av vikarer i samme periode

▪ SSJ har hatt 4 % økning i bemanning, samt 
1,5 %-poeng økt innleie og stabil utvikling i 
bruk av vikarer

▪ MSJ har hatt 2 % reduksjon egne ansatte, 
samt redusert bruk av både innleie og 
vikarer på hhv. 1,5- og 0,1 %-poeng

▪ Andelen UTA er lavere enn ved utvalgte 
helseforetak. Sammen md høy andel bruk av 
innleie og vikarer indikerer dette et 
potensiale for økt bruk av eget personell 
fremfor innleie 

Utvikling bemanning

▪ Indikasjon på noe høyere basislønn for de 
største kliniske yrkesgruppene ved HSYK og 
SI enn øvrige helseforetak. HSYK skiller seg 
ut med spesielt høy basislønn for overleger 
og LIS 2/3-leger 

▪ Oversikt over totallønn indikerer at HSYK 
skiller seg ut med lav totallønn for LIS 1 / 
Turnus

▪ Andel deltid er størst for sykepleiere, 
spesialsykepleiere, jordmødre og 
helsefagarbeidere. HSYK har høyest andel 
deltid for nevnte yrkesgrupper i forhold til 
utvalgte foretak

▪ HSYK har høy andel deltid for helsefag-
arbeidere og hjelpepleiere, med 86 % deltid. 
Dette er 41 %-poeng høyere enn Førde 
(foretaket med lavest andel deltid for 
nevnte stillingsgruppe)

▪ HSYK har høyere andel deltidsstillinger 
innen medisin (63 %) enn kirurgi (55 %) for 
kliniske yrkesgrupper

Lønn og deltid

Bemanning
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Benchmarkinganalyse

Kostnad per pasient (KPP)
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Kort om modell for Kostnad (og Aktivitet) Per Pasient (KAPP)

KPP gjør det mulig å sammenligne store pasientgrupper på 
tvers av sykehus/HF til tross for ulik intern organisering

▪ Alle HF i Norge skal estimere og rapportere KPP-data per DRG-kode for sine pasienter

▪ KPP medfører at alle kostnader som inngår i ISF-finansieringen fordeles på opphold og DRG-
koder basert på faktisk forbruk for et konkret pasientforløp uavhengig av intern organisering, 
funksjonsfordeling og interne kostnadssteder

▪ Metoden legger til grunn at utredning og behandling av en pasient kan betraktes som en 
arbeidsprosess som består av en rekke delprosesser

▪ KPP-metodikken vil kunne gi et datagrunnlag som setter helseforetak i stand til å vurdere 
ressursforbruket i forhold behandlingskvalitet, praksisforskjeller, behandlingslinjer og 
pasientforløp
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Kilde: IS-2033 Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering 2012, Begreper og metoder. Helsedirektoratet.

KPP

Sammenligning av KPP vil kunne gi god indikasjon på pasientgrupper, og dermed 
fagområder/avdelinger, som avviker fra landssnitt og utvalgte HF. 

KPP er utformet rundt arbeidsprosesser i motsetning til intern organisering
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SAMDATA - forenklet fremstilling av kostnadsfordeling

SAMDATA har en relativ overordnet fordeling av kostnader. 
Erfaringsmessig blir fordelingen til somatikk noe unøyaktig
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Kilde: Illustrasjon fra Helse Førde (08.10.20) 

KPP

SAMDATA gir produktivitetsmål på tjenesteområder, f.eks. kostnad per DRG for somatikk, men har 
ikke tilstrekkelig detaljgrad til å vurdere fagområder og/eller pasientgrupper
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KPP - forenklet fremstilling av kostnadsfordeling

KPP gir en mer detaljert fordeling av kostnader for somatikk.
Fokus på arbeidsprosesser og ikke intern organisering
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Kilde: Illustrasjon fra Helse Førde (08.10.20)

KPP

Ved å sammenligne KPP på DRG-nivå kan det gjøres sammenligning av 
fagområder/pasientgrupper til tross for ulik intern organisering
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Overordnet beskrivelse av hvordan Helse Vest jobber med KPP

Dialog med samarbeidende foretak indikerer at Helse Vest 
jobber mest aktivt og strukturert med utvikling av KPP

Foretakene i Helse Vest har et tett samarbeid om KPP. Regionen benytter programvare utviklet av Logex (tidligere Prodacapo). 
Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har to personer hver som jobber med KPP. Helse Fonna HF og Helse Førde HF har én 
person hver. Erfaring er at hvert helseforetak bør ha to personer for å sikre kapasitet og redusere risiko dersom noen slutter. 
Regionen har derimot løst dette ved at de har et godt regionalt samarbeid og har hjulpet hverandre med opplæring av nye 
personer.

Foretakene i regionen har et ukentlig virtuelt møte og omtrent seks årlige heldagsmøter. Noen av møtene har vært med fysisk 
oppmøte, mens andre som virtuelle arbeidsdager. Ved behov har Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF stilt opp med hhv. DRG-
ekspert og databaseekspert i disse møtene. Formålet med møtene er å diskutere utfordringer, løsningsforslag og videreutvikling.

Utviklingsarbeidet og -belastningen varierer med oppgaven. Foretakene designer og kvalitetssjekker selv. Programmeringen gjøres 
av utvikler fra Logex. IKT-datavarehus tilrettelegger dataene. Arbeidsbelastning knyttet til utvikling vil dermed variere avhengig av 
om man har utviklet egen løsning eller benytter programvare fra ekstern leverandør og IKT. Et godt regionalt samarbeid vil også 
være av betydning. Helse Vest har god erfaring med et godt samarbeid, der foretakene spiller på hverandres styrker (noen er gode
på regnskap, noen på klinisk hverdag, mens andre på datalogikk) og hjelper hverandre. Et overordnet estimat på belastning er 
rundt 10–20 % stilling i hvert foretak, med dobbel belastning for leder av gruppen. Uten et godt regionalt samarbeid vil 
belastningen kunne bli vesentlig høyere.

Per dags dato er KPP mest brukt til rapportering til Helsedirektoratet. Foretakene har ikke kommet dit at KPP benyttes i vanlig 
drift. Noe av dette skyldes at personene som jobber med KPP er ettertraktede til andre oppgaver. Det har vært enkelte 
presentasjoner for ledere og noen få ad-hoc analyser ved funn av avvik. Dataansamlingen som KPP utgjør, har imidlertid vært 
ettertraktet som datagrunnlag for andre typer analyser og fremstillinger enn det KPP spesifikt ble utformet til. Eksempler på slike 
analyser er økonomiske analyser for enkelte pasientgrupper i arbeidet med å redusere ventetid, vurdere forskjeller i henvisninger 
fra ulike kommuner eller som grunnlag i dimensjonering av pasienthotell ifb. nytt fremtidig sykehus.
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Kilde: Dialog med representant fra Helse Førde HF (26.10.2020)

KPP
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Kostnad per opphold (KPO)

Topp 20 DRG etter KPO-potensial fra landssnitt

122

KPP
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Høyere KPO enn landssnitt gir HSYK en potensiell besparelse 
på ca. 65 MNOK for utvalg av 20 DRG med høyest potensial
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Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Note: Topp 20 målt etter potensiell besparelse KPO for 2019

Topp 20 DRG etter potensiell KPO-besparelse ved HSYK, 2019

KPP

DRG kode og navn
Opphold 

HSYK 2019
KPO HSYK 

2019
KPO landssnitt 

2019
Avvik 

landssnitt
Avvik fra 

landssnitt i %
Potensiell 

besparelse KPO 2019

391 - Frisk nyfødt 473 41 034 24 144 -16 890 41 % -8 MNOK

462A - Rehabilitering, kompleks 30 403 612 154 573 -249 039 62 % -7,5 MNOK

373 - Vaginal fødsel u/bk 354 46 115 26 647 -19 468 42 % -6,9 MNOK

802U - Poliklinisk behandling av AMD og makulaødem (…) 760 9 281 4 241 -5 040 54 % -3,8 MNOK

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk 180 90 155 69 142 -21 013 23 % -3,8 MNOK

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk 271 75 393 62 093 -13 300 18 % -3,6 MNOK

462B - Rehabilitering, vanlig 19 254 169 95 554 -158 615 62 % -3 MNOK

418 - Postop og posttraumatiske infeksjoner tilhørende HDG 18 69 103 190 59 771 -43 419 42 % -3 MNOK

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 72 163 832 123 362 -40 470 25 % -2,9 MNOK

998O - Grupperettet pasientopplæring 485 10 117 4 354 -5 763 57 % -2,8 MNOK

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 157 150 888 134 014 -16 874 11 % -2,6 MNOK

862O - Poliklinisk rehabilitering 457 9 303 3 522 -5 781 62 % -2,6 MNOK

805P - Elektrokonvertering av hjertearytmi 207 17 915 7 069 -10 846 61 % -2,2 MNOK

372 - Vaginal fødsel m/bk 122 58 515 41 078 -17 437 30 % -2,1 MNOK

162O - Inguinal og femoral brokkoperasjon, dagkirurgisk behandling 87 52 942 29 008 -23 934 45 % -2,1 MNOK

980E - ØH-relaterte hjerte- og kartilstander uten overnatting 786 8 626 6 032 -2 594 30 % -2 MNOK

14A - Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 112 122 216 105 020 -17 196 14 % -1,9 MNOK

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk 200 70 215 61 536 -8 679 12 % -1,7 MNOK

710O - Koloskopi 1 332 4 863 3 560 -1 303 27 % -1,7 MNOK

60O - Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkirurgisk 171 27 421 17 486 -9 935 36 % -1,7 MNOK

Sum topp 20 potensiell KPO-besparelse 6 344 – – – – -66,2 MNOK

Topp 10 døgnmedisinske/-kirurgiske DRG
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HSYK har tredje høyest KPO i landet for Frisk nyfødt. 
Potensiell besparelse utgjør ca. 8 MNOK i året
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Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

391 - Frisk nyfødt

SI 2 072 31 001 -10 033 -4,7 MNOK

Førde 830 51 535 10 502 5 MNOK

Fonna 1 472 27 535 -13 499 -6,4 MNOK

HNT 979 25 116 -15 917 -7,5 MNOK

HSYK 473 41 034 – –

Hele landet 42 463 24 144 -16 890 -8 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har tredje høyest KPO i landet for DRG 391

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 8 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Førde har høyest KPO i landet for 391 – Frisk 
nyfødt
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HSYK har nest høyest KPO i landet for Rehabilitering, 
kompleks. Potensiell besparelse utgjør ca. 7,5 MNOK i året
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Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

462A - Rehabilitering, kompleks

SI 357 86 048 -317 564 -9,5 MNOK

Førde <10 304 308 -99 304 -3 MNOK

Fonna <10 260 853 -142 759 -4,3 MNOK

HNT 73 247 410 -156 202 -4,7 MNOK

HSYK 30 403 612 – –

Hele landet 5 018 154 573 -249 039 -7,5 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har nest høyest KPO for DRG 462A

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 7,5 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ UNN har høyest KPO i landet for 462A 
Rehabilitering, kompleks



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har nest høyest KPO i landet for Vaginal fødsel u/bk. 
Potensiell besparelse utgjør ca. 6,9 MNOK i året

126
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

373 - Vaginal fødsel u/bk

SI 1 371 33 470 -12 645 -4,5 MNOK

Førde 548 34 353 -11 762 -4,2 MNOK

Fonna 929 26 472 -19 643 -7 MNOK

HNT 588 27 534 -18 581 -6,6 MNOK

HSYK 354 46 115 – –

Hele landet 30 490 26 647 -19 468 -6,9 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige 
utvalgte foretak for DRG 373

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 6,9 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ HSYK har nest høyest KPO for 373 vaginal fødsel 
u/bk i landet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Potensial for gyn/føde kan være noe overestimert. Små 
enheter må fordele beredskapskostnader på færre opphold

127
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
OUS ekskludert fra underlaget

Regresjon gir estimat på 
beredskapskostnad (dvs. 

kostnad uten noen opphold) 
på om lag 9 MNOK

Kommentarer:
▪ Regresjonsanalysen ser på sammenhengen mellom 

totalkostnader for DRG 373 og antall opphold gitt data for 
alle helseforetak i landet ekskludert OUS

▪ Krysningspunktet på y-aksen gir estimat for totalkostnad selv 
uten noen opphold. Dette kan tolkes som beredskaps-
kostnaden

▪ Analysen gir et estimat på slik beredskapskostnad på om lag 
9 MNOK. Dette er trolig for høyt estimat for kun DRG 373

Kommentarer:
▪ Analysen viser kostnad per opphold der estimat for 

beredskapskostnad er trukket ut av underlag
▪ Gitt estimatet for beredskapskostnad, går HSYK fra å ha nest 

høyest KPO i landet til å være noe lavere enn landssnittet 
ekskludert beredskap

▪ Det understrekes at analysen er beheftet med stor grad av 
usikkerhet og trolig overestimerer andel av beredskaps-
kostand for én DRG. Analysen er kun ment å belyse 
potensiell effekt av å korrigere for beredskapskostnader

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Kostnad per opphold (KPO)

Topp 10 døgnmedisinske DRG

128

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Høyere KPO enn landssnitt gir HSYK en potensiell besparelse 
på totalt 21 MNOK for ti av de største døgnmedisinske DRG

129
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Note: *) Negativ differanse betyr liggetid kortere enn landssnitt. Positiv differanse betyr liggetid lenger enn landssnitt.

Potensiell KPO-besparelse topp 10 døgnmedisinske DRG ved HSYK, 2019

DRG kode og navn
Antall 

opphold 
HSYK 2019

Snitt 
liggedager 
HSYK 2019

Diff. 
liggetid fra 
landssnitt 

2019*

Potensiell 
besparelse 
hvis KPO lik 
landssnitt

373 - Vaginal fødsel u/bk 354 3,2 0,3 -6,9 MNOK

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk 278 1,7 -0,1 -0,4 MNOK

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk 271 5,4 0,5 -3,6 MNOK

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk 200 4,6 -0,1 -1,7 MNOK

143 - Brystsmerter 198 1,5 0,2 -0,7 MNOK

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk 181 3,5 Landssnitt -1,1 MNOK

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk 180 6,1 0,7 -3,8 MNOK

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 157 8,9 1,4 -2,6 MNOK

243 - Rygglidelser, traumatiske tilstander og symptomer i ryggen 152 2,7 -0,1 -0,2 MNOK

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk 150 1,7 Landssnitt -0,3 MNOK

SUM Topp 10 medisinske DRG (døgn) 2 121 – – -21,3 MNOK

Kommentarer:

▪ HSYK har høyere kostnader enn landssnitt for samtlige av sine topp 10 døgnmedisinske DRG

▪ Sum potensiell besparelse ved å oppnå KPO lik landssnitt utgjør en kostnadsreduksjon på ca. 21,3 MNOK for disse ti 
største døgnmedisinske DRG

▪ Potensialet er størst for flere av de samme DRG som også har størst differanse i liggetid fra landssnittet. Liggetid er 
en viktig kostnadsdriver for KPO (fordelingsnøkkel for kostnader knyttet til bl.a. sengeposter)

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall sykehusopphold 

døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Medisin døgnbehandling kartlagt basert på DRG-type 

M og tjenestetype «Ordinære innleggelser med 
overnatting»

▪ KPO fra KPP-rapportering til Helsedirektoratet
▪ Besparelse med utgangspunkt i antall sykehusopphold 

ved HSYK i 2019

For 373 har HSYK nest høyest 
kostnad per opphold i landet, 

på ca. 46.000 kr. Nivået er 
omtrent 20.000 kr per opphold 

høyere enn landssnittet og 
flere av utvalgte foretak

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige utvalgte HF 
for 373. Potensiell besparelse utgjør ca. 6,9 MNOK i året

130
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

373 - Vaginal fødsel u/bk

SI 1 371 33 470 -12 645 -4,5 MNOK

Førde 548 34 353 -11 762 -4,2 MNOK

Fonna 929 26 472 -19 643 -7 MNOK

HNT 588 27 534 -18 581 -6,6 MNOK

HSYK 354 46 115 – –

Hele landet 30 490 26 647 -19 468 -6,9 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige 
utvalgte foretak for DRG 373

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 6,9 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ HSYK har landets andre høyeste KPO for denne 
DRG



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 183. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,4 MNOK i året

131
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk

SI 1 197 19 773 -6 110 -1,7 MNOK

Førde 406 27 455 1 573 0,4 MNOK

Fonna 770 24 085 -1 797 -0,5 MNOK

HNT 535 26 812 930 0,3 MNOK

HSYK 278 25 883 – –

Hele landet 15 807 24 372 -1 511 -0,4 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og flere av 
utvalgte foretak for DRG 183

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 0,4 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ SI har blant landets laveste KPO for denne DRG



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 89. Potensiell besparelse utgjør ca. 3,6 MNOK i året

132
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk

SI 1 889 53 860 -21 534 -5,8 MNOK

Førde 381 83 930 8 536 2,3 MNOK

Fonna 847 68 692 -6 702 -1,8 MNOK

HNT 579 70 166 -5 228 -1,4 MNOK

HSYK 271 75 393 – –

Hele landet 20 266 62 093 -13 300 -3,6 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
av utvalgte foretak for DRG 89

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 3,6 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Førde har blant landets høyeste KPO for denne 
DRG



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 320. Potensiell besparelse utgjør ca. 1,7 MNOK i året

133
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk

SI 961 55 575 -14 640 -2,9 MNOK

Førde 246 76 992 6 777 1,4 MNOK

Fonna 331 61 836 -8 379 -1,7 MNOK

HNT 424 65 363 -4 852 -1 MNOK

HSYK 200 70 215 – –

Hele landet 11 126 61 536 -8 679 -1,7 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
av utvalgte foretak for DRG 320

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 1,7 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 143. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,7 MNOK i året

134
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

143 - Brystsmerter

SI 666 16 647 -6 069 -1,2 MNOK

Førde 362 21 362 -1 353 -0,3 MNOK

Fonna 548 23 594 879 0,2 MNOK

HNT 255 22 703 -13 0 MNOK

HSYK 198 22 715 – –

Hele landet 9 757 19 357 -3 358 -0,7 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og flere av 
utvalgte foretak for DRG 143

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 0,7 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Fonna, HSYK og HNT er rangert relativt tett, 
mens SI har vesentlig lavere kostnader



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 182. Potensiell besparelse utgjør ca. 1,1 MNOK i året

135
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk

SI 777 36 755 -14 366 -2,6 MNOK

Førde 150 52 494 1 373 0,2 MNOK

Fonna 354 41 084 -10 037 -1,8 MNOK

HNT 391 42 154 -8 967 -1,6 MNOK

HSYK 181 51 121 – –

Hele landet 9 689 45 118 -6 003 -1,1 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
av utvalgte foretak 

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 1,1 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ SI har nest lavest KPO i landet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige utvalgte HF 
for 127. Potensiell besparelse utgjør ca. 3,8 MNOK i året

136
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk

SI 861 62 720 -27 435 -4,9 MNOK

Førde 190 77 336 -12 819 -2,3 MNOK

Fonna 340 65 010 -25 145 -4,5 MNOK

HNT 308 83 262 -6 893 -1,2 MNOK

HSYK 180 90 155 – –

Hele landet 9 852 69 142 -21 013 -3,8 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og høyest 
av utvalgte foretak 

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 3,8 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 475B. Potensiell besparelse utgjør ca. 2,6 MNOK i året

137
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support

SI 558 141 438 -9 450 -1,5 MNOK

Førde 108 157 559 6 671 1 MNOK

Fonna 220 141 440 -9 448 -1,5 MNOK

HNT 211 127 445 -23 443 -3,7 MNOK

HSYK 157 150 888 – –

Hele landet 8 200 134 014 -16 874 -2,6 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og fleste av 
de utvalgte foretakene 

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 2,6 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Kun HNT av utvalgte helseforetak har lavere KPO 
enn landssnitt



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 243. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,2 MNOK i året

138
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

243 - Rygglidelser, traumatiske tilstander og symptomer i ryggen

SI 590 31 610 -8 627 -1,3 MNOK

Førde 278 46 978 6 741 1 MNOK

Fonna 327 33 816 -6 422 -1 MNOK

HNT 319 37 105 -3 132 -0,5 MNOK

HSYK 152 40 237 – –

Hele landet 8 323 38 939 -1 298 -0,2 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og noen av 
de utvalgte foretakene 

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 0,2 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Førde har nest høyest KPO i landet, mens SI har 
blant lavest KPO i landet



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og SI for 139. Potensiell 
besparelse utgjør ca. 0,3 MNOK i året

139
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk

SI 551 21 371 -4 701 -0,7 MNOK

Førde 317 27 676 1 605 0,2 MNOK

Fonna 466 26 871 799 0,1 MNOK

HNT 177 30 407 4 336 0,7 MNOK

HSYK 150 26 072 – –

Hele landet 8 533 24 109 -1 963 -0,3 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og SI

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 0,3 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ HNT, Førde og Fonna har høyere KPO enn HSYK 
for DRG 139



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Kostnad per opphold (KPO)

Topp 10 døgnkirurgiske DRG

140

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Høyere KPO enn landssnitt gir HSYK en potensiell besparelse 
på totalt 8,5 MNOK for åtte av de største døgnkirurgiske DRG

141
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Noter: *) Negativ differanse betyr liggetid kortere enn landssnitt. Positiv differanse betyr liggetid lenger enn landssnitt. **) Ny DRG i 2019 som 
erstattet tidligere DRG 209G.

Potensiell KPO-besparelse topp 10 døgnkirurgiske DRG ved HSYK, 2019

DRG kode og navn
Antall 

opphold 
HSYK 2019

Snitt 
liggedager 
HSYK 2019

Diff. 
liggetid fra 
landssnitt 

2019*

Potensiell 
besparelse 
hvis KPO lik 
landssnitt

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 120 2,9 -0,4 –

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand 96 1,7 Landssnitt –

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk 84 12,5 1,3 -1,5 MNOK

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk 83 4,3 -0,2 -0,3 MNOK

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 82 2,2 0,4 -0,1 MNOK

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep 81 1,9 0,3 -0,4 MNOK

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk 72 6,9 1,1 -1,3 MNOK

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 72 7,3 2,1 -2,9 MNOK

209H - Innsetting av protese i kne** 68 3,8 0,3 -1,1 MNOK

115B - Implantasjon eller bytte av pacemaker 63 4,1 0,1 -0,8 MNOK

SUM Topp 10 kirurgiske DRG (døgn) 821 – – -8,4 MNOK

Kommentarer:

▪ HSYK har høyere kostnader enn landssnitt for åtte av topp 10 døgnkirurgiske DRG

▪ Sum potensiell besparelse ved å oppnå KPO lik landssnitt utgjør en kostnadsreduksjon på ca. 8,4 MNOK for disse 
åtte døgnkirurgiske DRG

▪ Potensialet er størst for de samme DRG som også har størst differanse i liggetid fra landssnittet. Liggetid er en viktig 
kostnadsdriver for KPO (fordelingsnøkkel for kostnader knyttet til bl.a. sengeposter)

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall sykehusopphold 

døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Døgn kartlagt basert på DRG-tjenestetype 

«Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ KPO fra KPP-rapportering til Helsedirektoratet
▪ Besparelse med utgangspunkt i antall 

sykehusopphold ved HSYK i 2019

For 209E og 167 har HSYK 
lavere KPO enn landssnittet. 
Gitt aktiviteten i 2019 utgjør 

den positive effekten hhv. om 
lag 0,5 MNOK og 0,1 MNOK

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har lavere KPO enn landssnitt og SI for 209E. Positive 
forskjellen utgjør ca. 0,5 MNOK i året

142
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk

SI 828 76 567 -9 645 -1,2 MNOK

Førde 187 108 358 22 146 2,7 MNOK

Fonna 112 99 099 12 887 1,5 MNOK

HNT 204 95 978 9 765 1,2 MNOK

HSYK 120 86 212 – –

Hele landet 6 964 90 318 4 106 0,5 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har lavere KPO enn landssnitt og de fleste 
utvalgte helseforetak for DRG 209E

▪ Den positive forskjellen utgjør ca. 0,5 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ SI har lavere KPO enn HSYK, men deres nivå er til 
gjengjeld blant det laveste i Norge



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har lavere KPO enn landssnitt for 167. Den positive 
forskjellen utgjør ca. 0,1 MNOK i året

143
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand

SI 309 42 204 -12 087 -1,2 MNOK

Førde 61 57 619 3 328 0,3 MNOK

Fonna 178 53 707 -584 -0,1 MNOK

HNT 137 80 282 25 991 2,5 MNOK

HSYK 96 54 291 – –

Hele landet 4 891 55 685 1 394 0,1 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har lavere KPO enn landssnitt og flere av 
de utvalgte helseforetakene for DRG 167

▪ Den positive forskjellen utgjør ca. 0,1 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ SI og Fonna har lavere KPO enn HSYK



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 148. Potensiell besparelse utgjør ca. 1,5 MNOK i året

144
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk

SI 323 177 653 -69 424 -5,8 MNOK

Førde 72 286 492 39 415 3,3 MNOK

Fonna 132 191 272 -55 805 -4,7 MNOK

HNT 126 208 133 -38 944 -3,3 MNOK

HSYK 84 247 077 – –

Hele landet 4 551 229 228 -17 849 -1,5 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
utvalgte helseforetakene for DRG 148

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør et 
besparelsespotensial på ca. 1,5 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Førde har høyere kostnad enn HSYK, men til 
gjengjeld har de øvrige foretakene vesentlig lavere 
kostnader enn HSYK



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige utvalgte HF 
for 219. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,3 MNOK i året

145
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk

SI 302 79 896 -26 392 -2,2 MNOK

Førde 113 102 387 -3 901 -0,3 MNOK

Fonna 143 105 795 -493 0 MNOK

HNT 137 87 491 -18 797 -1,6 MNOK

HSYK 83 106 288 – –

Hele landet 4 655 102 486 -3 802 -0,3 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
utvalgte helseforetakene for DRG 219

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør et 
besparelsespotensial på ca. 0,3 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Fonna har omtrent samme kostnad som HSYK, men 
til gjengjeld har de øvrige foretakene vesentlig 
lavere kostnader enn HSYK



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 359. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,1 MNOK i året

146
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk

SI 313 54 803 -18 536 -1,5 MNOK

Førde 34 68 554 -4 785 -0,4 MNOK

Fonna 208 60 931 -12 409 -1 MNOK

HNT 119 125 725 52 386 4,3 MNOK

HSYK 82 73 339 – –

Hele landet 4 457 71 715 -1 624 -0,1 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
utvalgte foretak for DRG 359

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 0,1 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ HNT har vesentlig høyere kostnader enn HSYK



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 356. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,4 MNOK i året

147
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep

SI 238 47 883 -15 470 -1,3 MNOK

Førde 16 39 301 -24 052 -1,9 MNOK

Fonna 159 49 195 -14 157 -1,1 MNOK

HNT 102 98 997 35 645 2,9 MNOK

HSYK 81 63 352 – –

Hele landet 2 359 59 006 -4 346 -0,4 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte 
foretak for DRG 356

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør et 
besparelsespotensial på ca. 0,4 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ HNT har vesentlig høyere KPO enn HSYK

▪ De andre foretakene har i tillegg dagkirurgi for disse 
inngrepene (356O), som har enda lavere KPO. Vridning 
til mer dagkirurgi har enda høyere potensiell besparelse



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 210N. Potensiell besparelse utgjør ca. 1,3 MNOK i året

148
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk

SI 284 98 359 -44 035 -3,2 MNOK

Førde 100 155 865 13 471 1 MNOK

Fonna 147 118 896 -23 498 -1,7 MNOK

HNT 134 128 058 -14 336 -1 MNOK

HSYK 72 142 394 – –

Hele landet 4 085 124 914 -17 480 -1,3 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
utvalgte foretak for DRG 210N

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 1,3 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Førde har vesentlig høyere KPO enn HSYK



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige utvalgte HF 
for 209D. Potensiell besparelse utgjør ca. 2,9 MNOK i året

149
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk

SI 432 107 992 -55 840 -4 MNOK

Førde 59 151 434 -12 397 -0,9 MNOK

Fonna 172 128 804 -35 028 -2,5 MNOK

HNT 136 119 372 -44 459 -3,2 MNOK

HSYK 72 163 832 – –

Hele landet 4 780 123 362 -40 470 -2,9 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige 
utvalgte foretak for DRG 209D

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 2,9 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019, og er den 
største innen døgnkirurgi



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste utvalgte HF 
for 209H. Potensiell besparelse utgjør ca. 1,1 MNOK i året

150
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

209H - Innsetting av protese i kne 

SI 558 83 051 -19 582 -1,3 MNOK

Førde 301 123 935 21 303 1,4 MNOK

Fonna 97 100 860 -1 773 -0,1 MNOK

HNT 189 95 955 -6 678 -0,5 MNOK

HSYK 68 102 633 – –

Hele landet 5 614 86 432 -16 201 -1,1 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og de fleste 
utvalgte foretak for DRG 209H

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 1,1 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Førde har vesentlig høyere KPO enn HSYK



Klikk for å redigere tekststiler i malen

HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige utvalgte HF 
for 115B. Potensiell besparelse utgjør ca. 0,8 MNOK i året

151
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

KPP

DRG kode og 
navn

Helseforetak
Opphold 

2019
KPO i 2019

Diff. KPO 
fra HSYK

Sum diff. m. 
HSYK-akt. 2019

115B - Implantasjon eller bytte av pacemaker

SI 249 58 896 -37 851 -2,4 MNOK

Førde 56 83 063 -13 684 -0,9 MNOK

Fonna 100 55 593 -41 154 -2,6 MNOK

HNT 76 95 001 -1 747 -0,1 MNOK

HSYK 63 96 747 – –

Hele landet 3 975 84 642 -12 105 -0,8 MNOK

Kostnad per opphold (KPO) og sum differanse fra HSYK, 2019 Kommentarer:

▪ HSYK har høyere KPO enn landssnitt og samtlige 
utvalgte foretak for DRG 115B

▪ Den negative forskjellen fra landssnittet utgjør 
et besparelsespotensial på ca. 0,8 MNOK gitt 
aktivitetsnivået ved HSYK i 2019

▪ Fonna har laveste KPO i landet for denne DRG, 
mens HSYK har tredje høyeste KPO



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Kostnad per opphold (KPO)

Sammenligning av kodingpraksis for 
Topp 10 kirurgiske CC-par

152

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sammenligning av kirurgiske CC-par indikerer noe ulik kodepraksis 
og/eller pasienttyngde for enkelte kirurgiske DRG-par

153
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). CC-par fra ISF regelverk 2019 fra Helsedirektoratet.
Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:

▪ Utvalget er basert på 
topp 10 kirurgiske DRG-
par (antall opphold) ved 
HSYK i 2019

▪ Fonna har vesentlig 
høyere bruk av 209D ift. 
utvalget

▪ Førde har noe høyere 
andel 166N ift. utvalget

▪ Indikasjon på at HSYK og 
Førde har noe lettere 
keisersnitt sammenlignet 
med utvalget

Om statistikken:
▪ Topp 10 CC-par målt etter sum kirurgiske 

sykehusopphold for paret ved HSYK i 2019
▪ CC-par fra ISF regelverk 2019. 

CC = Complication or comorbidity
▪ Kirurgi kartlagt basert på DRG-type K
▪ Antall sykehusopphold fra Helsedir./NPR

CC Gruppe DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

209D_209E

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 38 % 61 % 24 % 34 % 40 %

209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 63 % 39 % 76 % 66 % 60 %

148_149

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk 69 % 73 % 68 % 69 % 77 %

149 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm u/bk 31 % 27 % 32 % 31 % 23 %

210N_211N

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk 60 % 65 % 66 % 55 % 62 %

211N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år u/bk 40 % 35 % 34 % 45 % 38 %

166N_167

166N - Appendektomi med kompliserende hovedtilstand 11 % 19 % 27 % 20 % 12 %

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand 89 % 81 % 73 % 80 % 88 %

218_219

218 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år m/bk 21 % 24 % 18 % 25 % 28 %

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk 79 % 76 % 82 % 75 % 72 %

370_371

370 - Keisersnitt m/bk 34 % 54 % 36 % 49 % 48 %

371 - Keisersnitt u/bk 66 % 46 % 64 % 51 % 52 %

358_359

358 - Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk 0 % 4 % 15 % 17 % 18 %

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 100 % 96 % 85 % 83 % 82 %

Fordeling av opphold på CC-par for topp 10 kirurgiske DRG ved HSYK, 2019 (1/2)

Høyest andel m/bk

Lavest andel m/bk

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sammenligning av kirurgiske CC-par indikerer ikke 
systematiske forskjeller mellom utvalgte HF

154
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). CC-par fra ISF regelverk 2019 fra Helsedirektoratet.
Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:

▪ Fonna og Førde har 
lavere andel m/bk for 
transurethrale 
operasjoner ift. resten av 
utvalget. HSYK har 
vesentlig høyere andel 
m/bk for samme CC-par

Om statistikken:
▪ Topp 10 CC-par målt etter sum kirurgiske sykehusopphold for paret ved HSYK i 2019
▪ CC-par fra ISF regelverk 2019. CC = Complication or comorbidity
▪ Kirurgi kartlagt basert på DRG-type K
▪ Antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

CC Gruppe DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

493_494

493 - Endoskopisk eller laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av 
gallegang m/bk

28 % 40 % 37 % 37 % 21 %

494 - Endoskopisk eller laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av 
gallegang u/bk

72 % 60 % 63 % 63 % 79 %

310_311

310 - Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk 69 % 21 % 29 % 54 % 48 %

311 - Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 31 % 79 % 71 % 46 % 52 %

336_337

336 - Transurethral prostatectomi m/bk 48 % 34 % 33 % 49 % 45 %

337 - Transurethral prostatectomi u/bk 52 % 66 % 67 % 51 % 55 %

Fordeling av opphold på CC-par for topp 10 kirurgiske DRG ved HSYK, 2019 (2/2)

Høyest andel m/bk

Lavest andel m/bk

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Kostnad per opphold (KPO)

Sammenligning av kodingpraksis for 
Topp 10 medisinske CC-par

155

KPP



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sammenligning av medisinske CC-par indikerer at HNT har høyere 
andel m/bk, mens Førde har lavere andel u/bk innen medisin

156
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). CC-par fra ISF regelverk 2019 fra Helsedirektoratet.
Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:

▪ Utvalget er basert på 
topp 10 medisinske DRG-
par (antall opphold) ved 
HSYK i 2019

▪ HNT har tendens til å ha 
høyeste andelen 
opphold m/bk eller 
komplisert kodevariant

▪ Førde har tendens til å 
ha laveste andelen 
opphold u/bk eller 
ukomplisert kodevariant

Om statistikken:
▪ Topp 10 CC-par målt etter sum medisinske 

sykehusopphold for paret ved HSYK i 2019
▪ CC-par fra ISF regelverk 2019. 

CC = Complication or comorbidity
▪ Medisin kartlagt basert på DRG-type M
▪ Antall opphold fra Helsedirektoratet/NPR

CC Gruppe DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

372_373

372 - Vaginal fødsel m/bk 26 % 37 % 25 % 32 % 35 %

373 - Vaginal fødsel u/bk 74 % 63 % 75 % 68 % 65 %

182_183

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk 39 % 31 % 27 % 39 % 42 %

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk 61 % 69 % 73 % 61 % 58 %

89_90

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk 77 % 77 % 64 % 81 % 81 %

90 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år u/bk 23 % 23 % 36 % 19 % 19 %

320_321

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk 71 % 61 % 65 % 78 % 77 %

321 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år u/bk 29 % 39 % 35 % 22 % 23 %

138_139

138 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser m/bk 38 % 33 % 35 % 47 % 55 %

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk 62 % 67 % 65 % 53 % 45 %

14A_14B

14A - Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 62 % 59 % 54 % 62 % 70 %

14B - Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk 38 % 41 % 46 % 38 % 30 %

296_297

296 - Ernærings- og stoffskiftesykdommer ITAD >17 år m/bk 75 % 54 % 46 % 74 % 76 %

297 - Ernærings- og stoffskiftesykdommer ITAD >17 år u/bk 25 % 46 % 54 % 26 % 24 %

Fordeling av opphold på CC-par for topp 10 medisinske DRG ved HSYK, 2019 (1/2)

KPP

Høyest andel m/bk

Lavest andel m/bk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Sammenligning av medisinske CC-par indikerer at HNT har høyere 
andel m/bk, mens Førde har lavere andel u/bk innen medisin

157
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). CC-par fra ISF regelverk 2019 fra Helsedirektoratet.
Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:

▪ Generelt mer sjeldent 
med store forskjeller 
mellom HF for 
medisinske CC-par 
sammenlignet med 
kirurgiske CC-par

Om statistikken:
▪ Topp 10 CC-par målt etter sum medisinske sykehusopphold for paret ved HSYK i 2019
▪ CC-par fra ISF regelverk 2019. CC = Complication or comorbidity
▪ Medisin kartlagt basert på DRG-type M
▪ Antall opphold fra Helsedirektoratet/NPR

CC Gruppe DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

24_25

24 - Kramper og hodepine >17 år m/bk 28 % 22 % 17 % 24 % 33 %

25 - Kramper og hodepine >17 år u/bk 72 % 78 % 83 % 76 % 67 %

188_189

188 - Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD >17 år m/bk 43 % 40 % 39 % 46 % 52 %

189 - Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD >17 år u/bk 57 % 60 % 61 % 54 % 48 %

174N_175N

174N - Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen 67 % 61 % 67 % 74 % 74 %

175N - Ukomplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen 33 % 39 % 33 % 26 % 26 %

Fordeling av opphold på CC-par for topp 10 medisinske DRG ved HSYK, 2019 (2/2)

KPP

Høyest andel m/bk

Lavest andel m/bk



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Oppsummering KPP/KPO

158

KPP

▪ Blant utvalget av topp 20 DRG med høyest 
potensial sammenlignet med landssnitt har HSYK 
en potensiell årlig KPO-besparelse på ca. 65 
MNOK

▪ Potensialet er størst for DRG knyttet til fødsler og 
rehabilitering

▪ DRG 391 Frisk nyfødt har potensiell besparelse 
på ca. 8 MNOK. Nevnte DRG har tredje høyest 
KPO i landet, og ligger ca. 17.000 kr høyere enn 
landssnitt per opphold

▪ DRG462A Rehabilitering, kompleks utgjør 
potensiell besparelse på ca. 7,5 MNOK, og har 
nest høyeste KPO i landet

Topp 20 DRG etter KPO-potensial

▪ Dersom topp 10 døgnmedisinske DRG-er ved 

HSYK hadde hatt KPO tilsvarende landssnitt ville 

dette gitt total besparelse på ca. 21 MNOK i året

▪ Blant topp 10 døgnmedisinske DRG-er utgjør DRG 

373 Vaginal fødsel u/bk potensiell besparelse på 

ca. 6,9 MNOK. Denne DRG-en har nest høyest 

KPO i landet og ligger 20.000 kr høyere enn 

landssnitt per opphold

▪ DRG 89 Lungebetennelse og pleuritt > 17 år m/bk 

utgjør potensiell besparelse på ca. 3,6 MNOK 

Topp 10 døgnmedisinske DRG

▪ Dersom topp 10 døgnkirurgiske DRG-er ved HSYK 
hadde hatt KPO tilsvarende landssnitt ville dette 
gitt total besparelse på ca. 8,4 MNOK i året 

▪ Blant topp 10 døgnkirurgiske DRG-er utgjør DRG 
148 Større operasjoner på tynntarm og tykktarm 
m/bk potensiell besparelse på ca. 1,5 MNOK. 
Denne DRG-en ligger ca. 18.000 kr høyere enn 
landssnitt per opphold 

▪ DRG 209D utgjør potensiell besparelse på ca. 2,9 
MNOK. DRG-en har ca. 40.000 kr høyere kostnad 
per opphold enn landssnitt 

Topp 10 døgnkirurgiske DRG

▪ Innenfor topp 10 kirurgiske CC par ved HSYK har 
HSYK lavest andel opphold m/bk innenfor 
keisersnitt, appendektomi med kompliserende 
hovedtilstand og Op på uterus/adn ved 
godartede sykd sammenlignet med utvalgte 
helseforetak

▪ Sammenligning av kirurgiske CC-par indikerer 
noe ulik kodepraksis og/eller pasienttyngde for 
enkelte kirurgiske DRG-par

▪ Analysene indikerer likevel ikke systematiske 
forskjeller mellom helseforetakene 

Kodepraksis for topp 10 kirurgiske CC-par

▪ Innenfor topp 10 medisinske CC par ved HSYK 

skiller HNT seg ut med høyest andel opphold 

m/bk eller komplisert kodevariant

▪ Førde skiller seg ut med lavest andel opphold 

u/bk eller ukomplisert kodevariant 

▪ Generelt mer sjeldent med store forskjeller 

mellom helseforetakene for medisinske CC-par 

sammenlignet med kirurgiske CC-par, men 

samtidig noen trender for HNT og Førde

Kodepraksis for topp 10 medisinske CC-par

Foreløpige KPP-analyser bør tolkes med en viss grad 
av forsiktighet som følge av noen svakheter i 
datagrunnlaget. Det vesentligste er:

▪ For enkelte prosedyrer benytter HSYK prosedyre-
kostnader estimert av UNN for deres drift. 
Prosedyrekostnader for UNN er trolig ikke
direkte sammenlignbare med kostnader for
HSYK, og kan medføre overestimering av KPP

▪ Stikkprøver indikerer at HSYK ikke fanger opp alle 
kostnader for medikamenter og forbruksvarer 
fullt ut. Dette kan medføre underestimering av 
KPP

Usikkerheter grunnet datakvalitet
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HSYK har høyere andel korridorpasienter enn landssnittet. 
De siste fire årene har spesielt MiR hatt høy vekst

160
Kilde: Datagrunnlag fra Helsedirektoratet (26.08.2020) og HSYK (07.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.
Note: *) Det er ulik telle- og registreringspraksis ved enhetene i HSYK. MSJ flytter en ekstra seng inn i eksisterende sengerom og teller dermed 
ikke korridorpasienter slik definert i indikatoren

Kvalitet

Om statistikken (datagrunnlag Helsedirektoratet):
▪ Antall og andel pasienter som kl. 07:00 er plassert i seng på korridor, bad, 

skyllerom, dagligstue mm.
▪ Pasient plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue og alle andre rom 

som ikke er typiske pasientrom. Regner ikke med pasienter som tas inn utover 
sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, 
katastrofer etc. 

▪ Med antall sengedøgn forstås antall registrerte liggedøgn (for døgnpasienter) ved 
aktuelle poster/avdelinger i perioden.

▪ Antall korridorpasienter innrapporteres manuelt (særrapportering) fra 
sykehus/institusjon. Antall liggedøgn innhentes fra ordinær NPR-rapportering

Antall korridor-
pasienter HSYK

2016 2017 2018 2019 ∆ 2016-19

MiR 177 292 296 434 145 %

SSJ 301 251 394 475 58 %

MSJ * * * * –

HSYK 478 543 690 909 90 %

Om statistikken (datagrunnlag HSYK):
▪ Hentet fra DIPS-rapport D-5952 Andel korridorpasienter per post
▪ Antall korridorpasienter som har ligget i korridorseng, registrert kl. 07:00
▪ Ulik telle- og registreringspraksis ved enhetene

Kommentarer:
▪ Landssnitt for andel korridorpasienter er redusert fra 2014
▪ HSYK har i motsetning hatt økning i perioden, og ligger på 

1% høyere nivå enn landssnittet i 2019
▪ De siste fire årene har spesielt MiR hatt betydelig økning i 

antall korridorpasienter. Utviklingen tilsvarer en vekst på 
ca. 145 % over perioden

▪ SSJ har også hatt vekst fra 2016, tilsvarende ca. 58 % 
▪ Det er ulik telle- og registreringspraksis ved enhetene i 

HSYK. MSJ flytter en ekstra seng inn i eksisterende 
sengerom og teller dermed ikke korridorpasienter slik 
definert i indikatoren
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Andel utsettelser av planlagte operasjoner ved HSYK er omtrent 
på samme nivå som landssnittet, og noe redusert fra 2017

161
Kilde: Datagrunnlag fra Helsedirektoratet (26.08.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kvalitet

Om statistikken:
▪ Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra operasjonsprogrammet 

for neste dag etter at godkjent program foreligger. Alle strykninger skal telles med 
uansett årsak

▪ Ekskludert etteranmeldte pasienter som strykes, øyeblikkelig hjelp pasienter og 
prosedyrer utenom operasjoner som trenger anestesiassistanse og utføres på 
operasjonsavdelinger (f.eks. endoskopier, undersøkelser i narkose mv.)

▪ Antall utsatte operasjoner er særrapportert fra helseforetakene og innhentes og 
bearbeides av NPR

Kommentarer:
▪ HSYK har historisk vært relativt stabilt med ca. 6 % 

utsettelser av planlagte operasjoner i perioden 
2015–2019, med noe reduksjon til ca. 5 % i 2019

▪ HSYK og Fonna ligger omtrent på samme nivå som 
landssnitt i perioden

▪ HNT ligger vesentlig høyere enn utvalgte HF og 
landssnitt med nivå på ca. 8 %

▪ SI og Førde har vesentlig lavere andel utsettelser 
på ca. 3–4 % gjennom hele perioden. Trenden for 
SI er nedadgående
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Reduksjon i andel utsettelser av planlagte operasjoner ved 
HSYK er drevet av MSJ og SSJ. MiR har hatt økning

162
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (03.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kvalitet

Om statistikken:
▪ Antall pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra operasjonsprogrammet for neste 

dag etter at godkjent program foreligger (kl. 14 for HSYK). Alle strykninger telles uansett årsak
▪ Øyeblikkelig hjelp pasienter ekskludert fra både teller (dvs. stryk der operasjonen var satt som 
▪ ø-hjelp) og nevner (planlagte operasjoner med ø-hjelp)
▪ Ingen registrerte strykninger ved BRS

Kommentarer:
▪ Reduksjonen i operasjonsstryk for HSYK fra 2015–2019 forklares av forbedring ved SSJ og MSJ
▪ MSJ har vesentlig lavere andel stryk ift. MiR og SSJ. Sykehuset opplyser å ha jobbet målbevisst med å redusere strykandelen

o Nivået for MSJ bør også ses i sammenheng med mindre ø-hjelp ved MSJ som følge av funksjons-fordelingen i HSYK
▪ I underkant av 60 % av strykningene ved MiR i 2019 forklares ved utsettelse grunnet ø-hjelp (annen pasient), ikke kapasitet 

kirurg og ikke indikasjon for operasjon
▪ I overkant av 50 % av strykningene ved SSJ i 2019 forklares ved utsettelse grunnet ikke indikasjon for operasjon, syk pasient

eller manglende utredning 
▪ I overkant av 40 % av strykningene ved MSJ i 2019 forklares ved syk pasient eller ikke indikasjon for operasjon

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2014-19

MiR 212 243 208 243 236 262 24 %

MSJ 90 108 89 65 67 73 - 19%

SSJ 176 209 207 140 138 147 - 16%

Sum HSYK 478 560 504 448 441 482 1 %

Antall strykninger / utsatte planlagte operasjoner
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HSYK har hatt en økning i reinnleggelser for både pasienter 
meldt utskrivningsklare og de ikke meldt utskrivningsklare

163
Kilde: Datagrunnlag fra SAMDATA (02.09 og 07.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kvalitet

Om statistikken:
▪ Reinnleggelse definert som innleggelse for ø-hjelp innen 30 dager etter utskrivning. Det er 

ikke stilt krav om at pasienten har samme diagnose som ved forrige innleggelse. 
Reinnleggelse inkluderer ikke pasienter som legges inn og skrives ut samme dag

▪ Utskrivningsklare pasienter er definert som pasienter som har behov for et kommunalt 
tilbud etter utskrivning fra sykehuset og som har vært innlagt med en liggetid på minst ett 
døgn. Døgnrehabilitering er ekskludert

▪ Opphold med +1 liggedager etter utskrivningsklar viser til opphold for pasienter som har 
én eller flere liggedager etter at de er meldt utskrivningsklar

▪ Ulik registreringspraksis ved HF-ene kan ha innvirkning på andel reinnleggelser. HF med 
færre enn 30 reinnleggelser er ekskludert

▪ Analysene av reinnleggelser basert på pasientdata per 2. tertial alle år
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SI og HSYK har kortere ventetid fra mottatt henvisning til 
helsehjelp påbegynnes. HSYK har hatt reduksjon siste årene

164
Kilde: Datagrunnlag fra Helsedirektoratet (23.10.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kvalitet

Om statistikken:
▪ Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning til påbegynt helsehjelp, enten påbegynt behandling eller påbegynt utredning. Indikatoren følger pasienten
▪ Henvisninger med utsattkode 21, 22, 3 og 5 (pasient- og medisinsk bestemte utsettelser) holdes utenfor. Øyeblikkelig hjelp, føde og kontroller er heller ikke inkludert

Kommentarer:
▪ Samtlige utvalgte helseforetak og landsnittet har hatt 

reduksjon i gjennomsnittlig ventetid fra 2014 til 2019
▪ SI og HSYK har gjennomgående kortere snitt ventetid enn 

resten av utvalget og landssnittet
▪ Fra 2016 har Fonna hatt høyest snitt av utvalget og lenger 

snitt ventetid enn landssnittet

Kommentarer:
▪ Median ventetid reflekterer maksimal ventetid for 

halvparten av henvisningene. Indikatoren er mindre 
sensitiv for ekstremverdier enn gjennomsnitt

▪ HSYK har de siste to årene hatt vesentlig kortere median 
ventetid enn utvalget og landssnittet

▪ Førde, Fonna og HNT har lenger median ventetid enn 
landssnittet. For Førde og Fonna har denne i tillegg økt fra 
nivået i 2014
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MSJ har hatt reduksjon i snitt ventetid for nye henvisninger 
fra 2018 til 2019. SSJ har lavest snitt ventetid av enhetene

165
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (07.10.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kvalitet

Om statistikken:
▪ Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning til påbegynt helsehjelp, enten 

påbegynt behandling eller påbegynt utredning, samt henvisninger med utfall 
«behandling»

▪ Det pågår kontinuerlig kvalitetssikring av ventelister ved HSYK, også i etterkant av at 
ventetider blir rapportert til NPR 2. virkedag hver måned. Mens statistikken til NPR er fast, 
vil statistikken internt for HSYK (presentert her) endre seg noe i ukene etter rapportering 
på grunn av kvalitetssikring og rydding

Kommentarer:
▪ Data fra HSYK indikerer vesentlig ventetid for 

henvisninger med manglende registrering av 
enhet. Det er uklart hvor mange henvisninger 
dette gjelder

▪ Gjennomsnittlig ventetid for henvisninger uten 
registrering av enhet har gått betydelig ned i 2019

▪ MiR har lengst snitt ventetid av enhetene, mens 
SSJ har kortest snitt ventetid

▪ MiR og SSJ har hatt noe reduksjon i snitt ventetid 
fra 2018 til 2019

▪ MSJ har hatt reduksjon i snitt ventetid fra ca. 55 
dager i 2018 til underkant av 48 dager i 2019
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Tre av utvalgte HF har til dels store svingninger i andel 
fristbrudd for avviklede. Fonna og SI med lavest andel

166

Kvalitet

Kilde: Datagrunnlag fra Helsedirektoratet (23.10.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Indikatoren viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp der helsehjelpen har 

startet etter fastsatt frist, som andel av alle startet med rett til nødvendig helsehjelp
▪ Dato for utsettelse som følge av pasient- eller medisinsk bestemt utsettelse må komme før 

opprinnelig fastsatt frist for å ikke anses som fristbrudd. Øyeblikkelig hjelp og kontroller 
holdes utenfor

Kommentarer:
▪ Andel fristbrudd for landet samlet har hatt mer 

enn halvering fra ca. 5,5 % i 2015 til ca. 2,4 % i 
2019. De siste fire årene har landssnittet hatt en 
noe stigende trend

▪ HSYK, Fonna og HNT har til dels store svingninger 
fra år til år. Fonna og HNT hadde en reduksjon i 
2016, men har deretter økt tilbake til 2014-nivåer

▪ HSYK har de siste to årene hatt vesentlig lavere 
andel fristbrudd enn tidligere år

▪ SI og Fonna har noe mer stabile nivåer enn øvrige 
utvalgte helseforetak. SI har hatt en liten 
reduksjon fra 2014-nivå, mens Fonna har hatt 
økning i andel fristbrudd. Fonna er likevel 
foretaket med lavest andel fristbrudd av utvalgte 
helseforetak
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Redusert andel fristbrudd fra 2018 til 2019 ved HSYK skyldes 
forbedring ved MiR. MSJ har økt, mens SSJ har vært stabil
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Kvalitet

Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (07.10.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Andel fristbrudd er for første mottak av henvisning til påbegynt helsehjelp, enten 

påbegynt behandling eller påbegynt utredning, samt henvisninger med utfall 
«behandling»

▪ Det pågår kontinuerlig kvalitetssikring av ventelister ved HSYK, også i etterkant av 
rapportering til NPR 2. virkedag hver måned. Mens statistikken til NPR er fast, vil 
statistikken internt for HSYK (presentert her) endre seg noe i ukene etter rapportering på 
grunn av kvalitetssikring og rydding

Kommentarer:
▪ Data fra HSYK indikerer vesentlig reduksjon i andel 

fristbrudd for henvisninger med manglende 
registrering av enhet. Dette utgjorde 9 fristbrudd i 
2018 og ingen i 2019

▪ MiR har høyest andel fristbrudd av enhetene, 
mens SSJ har lavest andel fristbrudd

▪ MiR har hatt reduksjon i andel fristbrudd fra 2018 
til 2019, mens MSJ har hatt økning i andel 
fristbrudd

▪ SSJ har ganske stabil utvikling de siste to årene
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HSYK har vesentlig vekst i andel legemiddellister samstemt 
inn ifb. heldøgn sykehusopphold, særlig ved MSJ

168
Kilde: Datagrunnlag mottatt fra HSYK (07.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kvalitet

Kommentarer:
▪ Utvikling i samstemming legemiddellister 

indikerer vesentlig økning ved HSYK og samtlige 
sykehusenheter

▪ 64 % av heldøgn sykehusopphold ved HSYK 
inkluderer samstemming av legemiddellister i 
2019

▪ Særlig høy vekst ved MSJ, som har økt med 67 
prosentpoeng fra 2018 til 2019

▪ Målkrav på 90 % andel samstemming 
legemiddellister

Om statistikken:
▪ Alle sykehusopphold definert som heldøgn som er registrert med koden «SAMST INN», 

altså samstemming av legemiddellister ved innleggelse 
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HSYK har hatt ca. 7 %-poeng vekst i andel passert planlagt tid 
av totale kontakter fra feb. 2018 til des. 2019

169
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (28.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte. 

Kvalitet

Om statistikken:
▪ Alle planlagte kontakter på venteliste (tentativ tid) og oppmøteliste (fastsatt tid og dato) 

som ennå ikke er avviklet/registrert som gjennomført, men som er passert planlagt tid 
▪ Gjelder både planlagte kontakter for nyhenviste og pasienter som allerede er i forløp
▪ Indikatoren Passerte kontakter gir kun et øyeblikksbilde ved utgangen av hver måned 

Kommentarer:
▪ Data fra HSYK indikerer økt andel passerte 

kontakter ved HSYK i løpet av perioden feb. 2018 
til des. 2019

▪ Spesielt MiR har høyest andel passert planlagt tid. 
Andelen er økt med ca. 8 prosentpoeng i 
perioden, og ligger på ca. 23 % ved utgangen av 
2019

▪ MSJ har hatt høyest vekst i perioden. Andelen har 
økt nesten 11 prosentpoeng, fra 7 % i feb. 2018 til 
18 % i des. 2019

▪ SSJ har lavest andel passerte kontakter og ligger 
på ca. 9 % ved utgangen av 2019. Enheten har 
også hatt lavest vekst
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Oppsummering kvalitet

170

Kvalitet

▪ Andelen korridorpasienter ved HSYK har økt med 
1,4 % poeng i perioden 2014-2019. Andelen i 
2019 på 2,2% er høyere enn landssnitt. 
Landssnittet har i motsetning til HSYK gått ned 
med 0,2 % poeng, fra 1,5 % i 2014 til 
1,3 % i 2019

▪ MiR har betydelig økning i antall 
korridorpasienter de siste fire årene, med 145 % 
vekst i perioden 2016-2019

▪ SSJ har hatt vekst fra 2016, tilsvarende ca. 58 %

▪ Ulik registreringspraksis ved HSYK. MSJ flytter en 
ekstra seng inn i eksisterende sengerom og får 
dermed ikke korridorpasienter slik definert i 
indikatoren

Korridorpasienter
▪ Andel utsettelser av planlagte operasjoner ved 

HSYK har gått ned med ca. 1 % poeng i perioden 
2015-2019

▪ HSYK ligger nå på nivå med landssnittet, i 
overkant av 5 % i 2019 

▪ Andel utsettelser av planlagte operasjoner ved 
MiR har økt fra ca. 7,3 % i 2014 til nesten 9 % i 
2019, og ligger på et høyere nivå enn MSJ og SSJ

▪ Andelen ved MSJ og SSJ har hatt reduksjon i 
perioden, begge med 1,5-poeng redusert andel 
strykninger. I 2019 ligger MSJ på 3,9 % og SSJ på 
5,4 % 

Strykninger
▪ HSYK har kortere ventetid fra mottatt henvisning 

til helsehjelp påbegynnes sammenlignet med 
landssnitt og utvalget

▪ HSYK ligger i snitt på ca. 49 dager i 2019, noe som 
er 12,5 færre dager enn landssnitt og 14 færre 
dager enn HSYK-nivå i 2014

▪ Særlig SSJ har kort gj.sn. ventetid, og ligger på ca. 
44 dager i 2019

Ventetid

▪ Store svingninger i andel fristbrudd for pasienter 
med påbegynt helsehjelp ved HSYK

▪ HSYK har hatt ca. 3 % poeng reduksjon fra 2014-
2019, og ligger nå på nivå med landet (ca. 2,4 %)

▪ Særlig MiR har hatt sterk reduksjon i andel 
fristbrudd, og har gått fra ca. 5,4 % i 2018 til ca. 
3,8 % i 2019

▪ MSJ og SSJ har hatt noe mer stabil utvikling, men 
ligger på et lavere nivå enn MiR, hhv. 2,7 % og 
0,2 % i 2019

Fristbrudd
▪ 64 % av heldøgn sykehusopphold ved HSYK har 

samstemming av legemiddellister i 2019. Dette 
er lavere enn målkravet på 90 % 

▪ HSYK har imidlertid hatt vesentlig vekst i andel 
legemiddellister samstemt inn ifb. heldøgn 
sykehusopphold fra 2018-2019

▪ Utvikling særlig drevet av MSJ, som har økt med 
67 %-poeng fra 2018-2019

Samstemming legemiddellister
▪ HSYK har hatt vekst i andel passert planlagt tid av 

totale kontakter fra 2018-2019, med vekst på ca. 
7 %-poeng i perioden. Samtlige enheter har hatt 
vekst i perioden

▪ MSJ har hatt høyest vekst i perioden. Andelen 
har økt nesten 11 %-poeng, fra 7 % i feb. 2018 til 
18 % i des. 2019

▪ MiR har spesielt høy andel passert planlagt tid, 
med nivå på ca. 23 % ved utgangen av 2019, 8 %-
poeng høyere enn feb. 2018

▪ SSJ ligger på laveste nivå, med ca. 9 % ved 
utgangen av 2019, 3 %-poeng høyere enn feb. 
2018

Passert planlagt tid
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Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare opphold har 
økt i perioden 2017–2019, spesielt ved SSJ

172
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (07.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Spes. tema

Utskrivningsklare opphold 2017 2018 2019 ∆ 2017-19

MiR

Antall kurdøgn 1 589 1 791 1 790 13 %

Antall utskrivningsklare 692 659 650 -6 %

MiR snitt liggetid 2,3 2,7 2,8 20 %

SSJ

Antall kurdøgn 242 553 465 92 %

Antall utskrivningsklare 115 151 130 13 %

SSJ snitt liggetid 2,1 3,7 3,6 70 %

MSJ

Antall kurdøgn 462 455 570 23 %

Antall utskrivningsklare 284 332 430 51 %

MSJ snitt liggetid 1,6 1,4 1,3 -19 %

HSYK

Antall kurdøgn 2 309 2 801 2 835 23 %

Antall utskrivningsklare 1 096 1 144 1 216 11 %

HSYK snitt liggetid 2,1 2,4 2,3 11 %

Om statistikken:
▪ Kurdøgn er antall døgn pasientene ligger som utskrivningsklar (og 

disponerer en seng) der pasientene skal overføres for videre 
oppfølging i kommunen. Beregning av antall kurdøgn er antall 
oppholdsdøgn (Utdato – Inndato) + 1

▪ Utskrivningsklare opphold er antall tilfeller av utskrivningsklare 
pasienter som er registrert som utskrivningsklar

▪ Liggetid for HSYK inkluderer opphold som mangler forretningsnøkkel 
(registrering), dvs. opphold som er registrert ved kommune, men ikke 
arbeidssted
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Pasienter bosatt i Helgeland har hatt økning i utskrivningsklare opphold 
med +1 liggedager. Gruppens liggetid ved HSYK har økt til landssnittet
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Kilde: Datagrunnlag fra Helsedirektoratet (31.08.2020 og 03.09.2020). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Spes. tema

Merk: Fordeling etter bostedsområde Merk: Fordeling etter behandlende HF

Om statistikken:
▪ Utskrivningsklare opphold er definert som opphold der pasienten har behov for et 

kommunalt tilbud etter utskrivning fra sykehuset og som har vært innlagt med en liggetid 
på minst ett døgn. Døgnrehabilitering er ekskludert

▪ Opphold med +1 liggedager etter utskrivningsklar viser til opphold for pasienter som har 
én eller flere liggedager etter at de er meldt utskrivningsklar

▪ Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar»

Om statistikken:
▪ Gjennomsnittlig liggetid for pasienter med +1 liggedager etter utskrivningsklar viser 

gjennomsnittlig liggetid etter utskrivningsklardato for pasienter som har én eller flere 
liggedager etter at de ble meldt utskrivningsklar

▪ Øvrig definisjoner på utskrivningsklar og oppholdt med +1 liggedager tilsvarende figuren til 
venstre
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HSYK har hatt økte kostnader på ca. 1,5 MNOK til kjøp av 
gjestepasienter og helsetjenester i perioden 2016–2019

174
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (28.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Spes. tema

Om statistikken:
▪ Kostnader i faste 2019-priser
▪ Gjestepasientkostnader inkluderer kjøp av gjestepasienter, helsetjenester, kurdøgn, lab/rtg 

tjenester, ambulansetjenester, samt overnatting og transport av gjestepasienter, og 
driftsavtaler

Kommentarer:
▪ Alle kostnader i faste 2019-priser
▪ Kostnader tilknyttet kjøp av gjestepasienter og 

helsetjenester er totalt sett noe høyere i 2019 ift. 
2016 med ca. 1,5 MNOK, tilsvarende 1 % vekst

▪ Majoriteten av disse kostandene håndteres felles i 
HSYK

▪ Av enhetene har MSJ hatt høyest prosentvise 
økning fra 2016 til 2019

▪ MiR har redusert gjestepasientkostnader med 2/3 
sammenlignet med 2016

Kost i MNOK 2016 2017 2018 2019 ∆ 2016-19

Felles 155,7 156,3 148,3 157,1 1 %

MiR 0,99 0,66 0,79 0,34 -66 %

MSJ 0,57 0,63 1,07 1,24 117 %

SSJ 0,16 0,46 0,65 0,20 27 %

Sum 157,4 158,1 150,8 158,9 1 %

Prisvekst 2016 2017 2018 2019

Deflator 1,092 1,070 1,049 1
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Kjøp fra andre regioner har økt med 8 MNOK og kjøp av 
lab/rtg tjenester fra private har hatt reduksjon på 6 MNOK

175
Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (28.10.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Spes. tema

Kommentarer:
▪ Alle kostnader i faste 2019-priser
▪ Kjøp av gjestepasienter fra andre regioner 

utgjør den klart største kostnadsarten. Denne 
har økt med ca. 8 MNOK fra 2016 til 2019

▪ Samtidig har kjøp av lab/rtg tjenester fra 
private hatt reduksjon på nesten 6 MNOK i 
perioden

▪ Totalt sett har kostnader til kjøp av 
gjestepasienter og helsetjenester gått opp 
omtrent 1,5 MNOK (1 % vekst)

Kostnader knyttet til kjøp av gjestepasienter og helsetjenester (faste 2019-priser)

Prisvekst 2016 2017 2018 2019

Deflator 1,092 1,070 1,049 1

Om statistikken:
▪ Kostnader i faste 2019-priser
▪ Gjestepasientkostnader inkluderer kjøp av gjestepasienter, helsetjenester, kurdøgn, lab/rtg 

tjenester, ambulansetjenester, samt overnatting og transport av gjestepasienter, og 
driftsavtaler

Kost i MNOK 2016 2017 2018 2019

Kjøp av gjestepasienter fra andre regioner 123,7 126,8 126,2 132,1

Kjøp av private ambulansetjenester 15,0 9,0 8,0 13,1

Kjøp av lab/røntgentjenester fra andre regioner 8,4 9,2 6,4 8,0

Kjøp av kurdøgn fra andre regioner 0,0 3,8 2,7 2,4

Driftsavtaler med private helseinst. med OD 1,3 1,7 2,4 1,6

Kjøp av lab/rtg tjenester fra private. 7,3 6,7 3,4 1,5

Kjøp av helsetjenester fra private helseinst. 0,0 0,0 0,3 0,1

Diverse andre kjøp av helsetjenester. 0,6 0,6 0,4 0,1

Kjøp av helsetjenester fra private FBV 0,0 0,0 0,0 0,0

Transport av gjestepasienter fra andre regioner 0,0 0,0 0,1 0,0

Overnatting gjestepasienter fra andre regioner 0,1 0,0 0,0 0,0

Overnatting gjestepasienter fra private. 0,0 0,0 -0,1 0,0

Kjøp av kurdøgn fra private helseinst. 0,9 0,3 1,1 0,0

Sum gjestepasientkostnader 157,4 158,1 150,8 158,9
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Oppsummering spesielle tema

176
Note: *) Alle kostnader oppgitt i faste 2019-priser

Spes. tema

▪ Antall utskrivningsklare opphold ved HSYK har økt fra 2017-
2019 med 11 %. Gjennomsnittlig liggetid for disse 
oppholdene har økt fra 2,1 liggedager i snitt i 2017 til 2,3 
liggedager i 2019

▪ SSJ har snitt liggetid på ca. 3,6 dager i 2019, mens MiR og 
MSJ ligger på hhv. 2,8 og 1,3 dager

▪ Spesielt SSJ har hatt vekst i snitt liggetid, med ca. 70 % 
økning fra 2017-2019

▪ Andel utskrivningsklare opphold for pasienter med +1 
liggedager har økt med ca. 2 %-poeng fra 2014-2018 i 
bostedsområdet Helgeland, og ligger i 2018 på nivå med 
landssnitt (ca. 3 %)

▪ Samtidig har gjennomsnittlig liggetid for disse pasientene 
økt med 0,7 dager fra 2014, og ligger i 2018 på ca. 4,2 dager 
i snitt, omtrent på nivå med landssnitt 

Utskrivningsklare pasienter

▪ Alle kostnader oppgitt i faste 2019-priser

▪ HSYK har hatt ca. 1,5 MNOK kostnadsøkning for kjøp av 
gjestepasienter og helsetjenester i perioden 2016-2019

▪ Kjøp fra andre regioner utgjør den klart største 
kostnadsarten, og har økt fra ca. 124 MNOK i 2016 til ca. 
132 MNOK i 2019, en økning på 8 MNOK

▪ Kjøp av lab/rtg tjenester fra private har hatt reduksjon fra 
ca. 7 MNOK i 2016 til ca. 1 MNOK i 2019

▪ Utvikling i nevnte kostnadsarter bidrar til å forklare 
kostnadsøkningen i kjøp av gjestepasienter og 
helsetjenester på 1,5 MNOK i perioden 2016-2019

Gjestepasienter*



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Innholdsfortegnelse 

Formål og organisering s. 2

Oppsummering og forbedringsområder s. 7

Metode og fremgangsmåte
▪ Indikatorer og utvalgte helseforetak
▪ Funksjonsfordeling ved HSYK
▪ Vesentlige definisjoner

s. 15
s. 16
s. 23
s. 24

Benchmarkinganalyse
▪ Sykehusforbruk
▪ Aktivitet
▪ Produktivitet
▪ Bemanning
▪ KPP
▪ Kvalitetsindikatorer
▪ Spesielle tema

s. 26
s. 27
s. 56
s. 91

s. 100
s. 117
s. 159
s. 171

Vedlegg s. 177

177
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Vedlegg
I. Organisasjonsstruktur
II. Vaktordninger og kostnadssteder
III. Topp 10 dagkirurgi: Antall dagkirurgiske sykehusopphold
IV.Spesifikasjon kostnadsgruppering fordelte kostnader per DRG
V. Underlag årsak stryk fra operasjon
VI.Variasjon i belastning av kostdøgn og årsverk
VII. Topp 30 døgnkirurgiske og døgnmedisinske DRG
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I. Organisasjonsstruktur

Organisasjonskart for utvalgte helseforetak
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Administrerende 
direktør

Enhet Mo i Rana Enhet Mosjøen
Enhet 

Sandnessjøen
Prehospitale 

tjenester
Drift og 

eiendom

Stab og adm.

Helgelandssykehuset HF

Kilde: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/foretaksledelse (hentet 18.08.2020). Visuell fremstilling utarbeidet av Deloitte.
180
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Helse Nord-Trøndelag HF (ny struktur fra mars 2020)

Kilde: https://hnt.no/Documents/Om%20oss/Organisasjonskart.pdf (hentet 18.08.2020).
181



Klikk for å redigere tekststiler i malen

Helse Førde HF

Kilde: https://helse-forde.no/Documents/Utviklingsplan%20Helse%20F%C3%B8rde%202018%20-%202035.pdf (hentet 18.08.2020).
182
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Helse Fonna HF

Kilde: https://helse-fonna.no/Documents/Presentasjoner/Organisasjonskart-juni-2020.pdf (hentet 18.08.2020).
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Sykehuset Innlandet HF

Kilde: https://sykehuset-innlandet.no/om-oss/fakta/organisering (hentet 18.08.2020).
184
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II. Vaktordninger og kostnadssteder

Oversikt over vaktordninger per enhet/fagområde

Oversikt over organisering av kostnadssteder
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Vaktordninger per fagområde/enhet

Vaktordninger per fagområde/enhet og leger i vakt ved HSYK

Kilde: Bæreevneanalyser «Helgelandssykehuset 2025». Presentasjon i styremøtet 24.10.2018.

Oversikt per fagområde/enhet, operasjonsenhet, oppdatert 16.9 etter innspill fra økonomirådgiver v/MSJ.

Antall leger i vakt for ulike fagområder

186

Fagområde/enhet Dagens situasjon 

Kirurgi generell/gastro MiR, SSJ, MSJ

Kirurgi ortopedi MiR

Anestesi MiR, MSJ, SSJ

Generell indremedisin MiR, MSJ, SSJ

Gyn/føde (leger) MiR, SSJ

Barn

Kardiologi

Operasjonsenhet Døgn: MiR, SSJ. 

Dag og tilpasset døgn: MSJ

Intensivenhet MiR, MSJ, SSJ

Akuttmottak MiR, MSJ, SSJ

Radiologi MiR, MSJ, SSJ

Lab MiR, MSJ, SSJ

Fag Legekategori Antall leger

Medisin LIS 1 4,5

LIS 2 3

Overlege 3

Sum 10,5

Kirurgi LIS 1 4,5

LIS 2 3

Overlege 4

Sum 11,5

Gyn/føde LIS 2 2

Overlege 2

Sum 4

Anestesi LIS 2 2

Overlege 4

Sum 6

Totalsum 32
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Kostnadssteder med avvikende organisering i HSYK

Intern organisering av kostnadssteder

▪ Rehabilitering:

▪ SSJ har rehabiliteringsavdeling (Helgelandsfunksjon) under medisin

▪ MSJ har kost.sted rehabilitering – dette er tilsvarende klinisk servicefunksjon i MiR. Her 
ligger fysioterapeut, ergoterapeut, slagsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog o.l

▪ Det er i noen tilfeller brukt ulik benevning på funksjonene – for eksempel dagavdelinger og 
kreft/infusjonspoliklinikker

Kilde: Oversikt mottatt fra HSYK 14.08.2020.
187

Kostnadssteder MiR MSJ SSJ

Røntgen Medisin Kirurgi Medisin

Intensiv Kirurgi Medisin Kirurgi

Kontortjenesten Medisin Kirurgi Kirurgi
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Mo i Rana

Intern organisering av kostnadssteder ved HSYK

Kilde: Oversikt mottatt fra HSYK 14.08.2020

Mosjøen

188

Koststed Koststed(T)

31840 Refusjon ISF Ssj

39000 Direktør Ssj

39011 Rammetilskudd somatikk Ssj

39073 Felleskostnader økonomi Ssj

39074 Felleskostnader personal Ssj

39150 Opplæring Ssj

300 Felles Sandnessjøen

31100 Kir.leger Ssj

31110 Kir.avd. Ssj

32000 Fødeavd. Ssj

32390 5-dagersavd. m/kreftpol.og palliativt senter

34100 Kir.pol.kl. Ssj

34500 Pol.kl.Brønnøysund Ssj

34980 Gyn.pol.kl. Ssj

35140 ØNH pol. Ssj

35141 ØNH-leger

36010 Eksp/arkiv Ssj

36550 Anestesiavd. Ssj

36551 Anestesileger Ssj

36560 Operasjonsavd. Ssj

36580 Intensivavd. Ssj

36582 Mottak Ssj

39036 Fødestue Br.sund

39037 Dialyse Br.sund

303 Kirurg og akutt Sandnessjøen

31800 Med.leger Ssj

31810 Med.avd. Ssj

34800 Med.pol.kl. Ssj

36030 Rehabiliteringsmedisinsk avdeling SSJ

36200 Sentrallab/blodbank Ssj

36690 Røntgenavd. Ssj

36691 Røntgen pol.kl. Ssj

39048 Fysikalsk medisinsk polkl SSJ

304 Medisin Sandnessjøen

3 Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Koststed Koststed(T)

11840 Refusjon ISF MiR

19000 Direktør MiR

19011 Rammetilskudd somatikk MiR

19073 Felleskostnader økonomi MiR

19074 Felleskostnader personal MiR

19150 Opplæring MIR

100 Felles Mo i Rana

11100 Kir.leger MiR

11110 Kir.avd. Ø4 MiR

11210 Fellespost MIR

12000 Fødeavd. MiR

14100 Kir.pol.kl./Dagkirurgi MiR

14200 Ambulant ØNH MiR

16010 Mottakelsen MiR

16550 Anestesiavd. MiR

16551 Anestesileger  MiR

16560 Operasjonsavd. MiR

16580 Intensivavd. MiR

103 Kirurgi og akutt Mo i Rana

11410 Med.avd. MiR

11800 Med.leger MiR

14900 Dagenheten MiR

14910 Kreft og infusjonspoliklinikk MIR

14920 Kliniske servicefunksjoner MIR

14930 Leger og administrasjon MIR

16200 Sentrallab MiR

16690 Røntgenavd. MiR

16691 Røntgenleger MiR

16930 Kontortjenesten MiR

104 Medisin Mo i Rana

1 Helgelandssykehuset Mo i Rana

Koststed Koststed(T)

21840 Refusjon ISF Msj

29000 Direktør Msj

29011 Rammetilskudd somatikk Msj

29073 Felleskostnader økonomi Msj

29074 Felleskostnader personal Msj

29150 Opplæring Msj

200 Felles Mosjøen

21100 Kir.leger Msj

24100 Kir. dagavd. og pol.kl.  MSJ.

26550 Anestesiavd. Msj

26551 Anestesileger Msj

26560 Operasjonsavd. Msj

26690 Røntgenavd. Msj

26691 Røntgenleger Msj

26930 Kontortjenesten MSJ

203 Kirurgi Mosjøen

21800 Med.leger Msj

21810 Med.avd. Msj

24800 Med. dagavd. og pol.kl. MSJ.

25040 Nev.pol.kl.  Msj

26200 Sentrallab/blodbank Msj.

26580 FAM/Intensiv

26640 Rehabilitering

204 Medisin og akutt Mosjøen

2 Helgelandssykehuset Mosjøen

Sandnessjøen
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III. Topp 10 dagkirurgi: Antall 
dagkirurgiske sykehusopphold
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Topp 10 dagkirurgi: Antall dagkirurgiske sykehusopphold (1/2)

190
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Kommentarer:

▪ Utvalget er basert på parring 
av topp 10 dagkirurgiske 
DRG ved HSYK i 2019. Topp 
10 dagkirurgiske DRG utgjør 
ca. 54 % av oppholdene og 
ca. 45 % av DRG-poengene 
for dagkirurgiske 
sykehusopphold ved HSYK

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall dagkirurgiske 

sykehusopphold ved HSYK i 2019
▪ Parring mot døgn-DRG utført av Deloitte
▪ Dagkirurgi kartlagt basert på DRG tjenestetype 

«Dagkirurgi»
▪ Antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Gruppering DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

363/364

364O - Utskraping og konisering, dagkirurgisk behandling 230 440 480 1 274 449

364 - Utskraping og konisering ekskl ondartet sykdom 9 21 <5 17 7

363 - Utskraping og konisering ved ondartet sykdom 0 <5 0 6 0

157/158

158O - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm, dagkir. 188 214 65 640 171

158 - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm u/bk 14 48 14 125 38

157 - Enkle tarmop og op på anus og fremlagt tarm m/bk 11 23 <5 35 9

59/60

60O - Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkir. 170 365 176 492 247

60N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 21 28 104 158 35

59N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev >17 år 13 11 27 99 11

55

55O - Diverse større op på øre/nese/hals, dagkirurgisk 166 91 48 215 48

55P - Andre mindre op på øre/nese/hals, dagkirurgisk 75 117 92 213 82

55 - Diverse operasjoner på øre/nese/hals 27 <5 10 141 0

119

119O - Inngrep for åreknuter, dagkirurgisk behandling 162 353 48 222 70

119 - Inngrep for åreknuter 0 9 <5 0 0

229

229O - Op på håndledd/ hånd ekskl større leddop, dagkir. 161 76 108 770 196

229 - Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på 
overeks.

0 25 25 60 23

Antall sykehusopphold for kirurgiske dag/døgn-par (1/2)

Lavest andel dag

Høyest andel dag
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Topp 10 dagkirurgi: Antall dagkirurgiske sykehusopphold (2/2)

191
Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Gruppering DRG kode og navn HSYK Fonna Førde SI HNT

231

231O - Lokal eksisjon og fjerning av osteosyntesmat ekskl 
fra hofte/femur, dagkirurgisk behandling

148 194 146 516 300

231 - Lokal eksisjon og fjerning av osteosyntesmat ekskl fra 
hofte/femur

5 19 39 25 13

358/359

359O - Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/adn, 
dagkirurgisk behandling

145 260 118 519 235

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 82 208 34 313 119

358 - Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk 0 9 6 65 27

351

351O - Sterilisering av menn, dagkirurgisk behandling 122 <5 0 20 0

351 - Sterilisering av menn 0 0 0 0 0

6

6O - Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom, dagkirurgisk 
behandling

94 29 135 715 150

6 - Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom 0 0 <5 0 0

Antall sykehusopphold for kirurgiske dag/døgn-par (2/2)

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall dagkirurgiske sykehusopphold ved HSYK i 2019
▪ Parring mot døgn-DRG utført av Deloitte
▪ Dagkirurgi kartlagt basert på DRG tjenestetype «Dagkirurgi»
▪ Antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

Lavest andel dag

Høyest andel dag
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IV. Spesifikasjon kostnadsgruppering
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Oversikt over kostnadsgrupper benyttet i fordelte kostnader 
per DRG 

19
3

Kilde: Datagrunnlag fra HSYK (02.09.20) 

Lønnskostnader egne ansatte:

Sum konto 5 ekskl. vikar-, innleie- og pensjonskostnader

Vikarkostnader:

Konto 5013 Vikarer annen årsak.

Konto 5011 Vikarer ved sykdom

Konto 5012 Ferievikarer

Konto 5010 Vikarer ved omsorgspermisjon (m/refusjon)

Konto 5140 Engasjement

Konto 5130 Ekstrahjelp

Konto 5160 Annen lønn

Innleiekostnader:

Konto 5003 Innleie leger lønnssystem

Konto 4681 Innleie av leger fra firma

Konto 4682 Innleie av sykepleiere fra firma.

Konto 4683 Innleie annet helsepersonell.

Konto 4592 Innleie helsepersonell HF

Medisinske forbruksvarer og medikamenter:

Konto 4000 Medikamenter

Konto 4040 Laboratorierekvisita

Konto 4070 Andre medisinske forbruksvarer

Avskrivning, inventar, reise og representasjon:

Sum konto 6 ekskl. internhusleie og sum konto 7

Øvrige varekostnader:

Sum konto 4 ekskl. medisinske forbruksvarer og medikamenter

(Arbeidsgiveravgift – foreløpig inkludert)

Konto 5400 Arbeidsgiveravgift (lønn)

Konto 5403 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger

Konto 5408 Arbeidsgiveravgift av pensjon

Konto 5409 AGA av avsatte pensjonsforpliktelser.

Konto 5402 Arbeidsgiveravgift utlandet

Ekskluderte kontoer fra kostnadsgrunnlag: 

Konto 6000 Avskrivning driftsbygninger

Konto 6300 Leie lokaler

Konto 5410 Pensjonskostnad (ekskl. AFP)

Konto 5419 Endring pensjonsforpliktelser
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V. Underlag årsak stryk fra operasjon
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Årsak stryk fra operasjon ved MiR

195
Kilde: Mottatt fra HSYK (14.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

2017 2018 2019

Sum antall strykninger MiR 243 236 262

hvorav:

Utsatt grunnet øhjelp (annen pasient) 64

Ikke kapasitet kirurg 49

Ikke indikasjon for operasjon 39

Pasient syk 36

Administrativ feil 19

Manglende utredning 6 5 9

Preoperative retningslinjer ikke fulgt 8

Pasient ønsker ikke kirurgi 7

Pasient ikke møtt og ingen beskjed 6

Ikke kapasitet operasjonssykepleier 5

Tidspunkt passer ikke 4

Ikke kapasitet anestesilege 3

Utstyr - teknisk feil eller utilgjengelig 3

Overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv op 2

Ikke kapasitet sengepost 2

Dårlig vær/transportproblemer 2

Pasient har hatt operasjonen på annet sykehus 2

Operasjonstidspunkt framskyndet 1

Ikke kapasitet intensiv/oppvåkning 1

Andre årsaker/ukjent 35 31 0

Mangler anestesilege 0 0

Fritt sykehusvalg 0

Ikke møtt - ingen beskjed 11 5

Mangler utstyr 5 1

Kapasitetsproblem 55 56

Pasienten ønsker ikke operasjon

Kapasitetsproblem intensiv/oppvåkning 0 2

Mangler 0 0 0

Kapasitetsproblem operatør 0 4 0

Mangler oprerasjonsstue 1

Allerede behandlet 9 8

Annet sykehusvalg 0 2 0

Operert tidligere annet sykehus 0

Ordinært avsluttet 0 0 0

For lave blodverdier 2 1

Forhøyet INR verdi 3 1

Smitteverntiltak

Anestesibegrunnet strykning/Kapsitetsproblem anest 4 2

Feilregistrert 15 19

Pasienten er frisk

Utsatt på grunn av ø.hjelp 16 27

Pasientrelatert årsak 40 49 0

Manglende indikasjon 30 12

Ikke fastende 1

For lav INR verdi 1

Annen opr tidsforskjøvet/Kapasitetsproblem 5 1

Mangelfull innkalling 1

Annet

Manglende forberedelse 5 7

Kapasitetsproblem opr.sykepleier 1
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Årsak stryk fra operasjon ved SSJ
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Kilde: Mottatt fra HSYK (14.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

2017 2018 2019

Sum antall strykninger SSJ 140 138 147

hvorav:

Ikke indikasjon for operasjon 34

Pasient syk 22

Manglende utredning 1 0 21

Pasient ikke møtt og ingen beskjed 17

Utsatt grunnet øhjelp (annen pasient) 10

Administrativ feil 9

Tidspunkt passer ikke 8

Ikke kapasitet kirurg 8

Pasient ønsker ikke kirurgi 6

Preoperative retningslinjer ikke fulgt 3

Ikke kapasitet operasjonssykepleier 3

Dårlig vær/transportproblemer 3

Ikke kapasitet anestesilege 1

Pasient død 1

Ikke kapasitet intensiv/oppvåkning 1

Ikke kapasitet anestesisykepleier 0

Mangler utstyr 2 0

Andre årsaker/ukjent 15 16 0

Overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv op 0

Ordinært avsluttet 0 0 0

Allerede behandlet 9 6

Forhøyet INR verdi 1 3

Annen opr tidsforskjøvet/Kapasitetsproblem 0 1

For lav INR verdi 1

Fritt sykehusvalg 0

For lave blodverdier 3 0

Mangler 0 0 0

Ikke møtt - ingen beskjed 16 17

Operasjonstidspunkt framskyndet 0

Kapasitetsproblem 0 3

Ordninært avsluttet

Forhøyet blodverdier 1 1

Overflyttet annet sykehus 0 1

Utsatt på grunn av ø.hjelp 3 8

Pasient har hatt operasjonen på annet sykehus 0

Smitteverntiltak

Annet sykehusvalg 0

Feilregistrert 4 8 0

Pasientrelatert årsak 56 38 0

Manglende forberedelse 2 1

Ikke fastende 1 1

Manglende indikasjon 19 21 0

Mangelfull innkalling 0

Kapasitetsproblem intensiv/oppvåkning 1

Utstyr - teknisk feil eller utilgjengelig

Kapasitetsproblem operatør 0 8

Kapasitetsproblem opr.sykepleier 5 5
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Årsak stryk fra operasjon ved MSJ
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Kilde: Mottatt fra HSYK (14.09.20). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

2017 2018 2019

Sum antall strykninger MSJ 65 67 73

hvorav:

Pasient syk 21

Ikke indikasjon for operasjon 11

Preoperative retningslinjer ikke fulgt 8

Ikke kapasitet kirurg 8

Pasient ikke møtt og ingen beskjed 6

Tidspunkt passer ikke 6

Pasient ønsker ikke kirurgi 5

Utsatt grunnet øhjelp (annen pasient) 4

Dårlig vær/transportproblemer 2

Administrativ feil 1

Manglende utredning 0 1 1

Overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv op

Pasientrelatert årsak 35 25 0

Annet sykehusvalg

Andre årsaker/ukjent 22 16

Ikke fastende 1 2

Ikke kapasitet operasjonssykepleier 0

Pasient har hatt operasjonen på annet sykehus 0

Ikke med. indikasjon

Pasient ønsket avbestilt

Ikke møtt - ingen beskjed 1

Smitteverntiltak

Kapasitetsproblem 0 5

Utstyr - teknisk feil eller utilgjengelig 0

Kapasitetsproblem operatør 0 2

Overflyttet annet sykehus 0 0

Manglende indikasjon 5 9

Annen opr. lengre tid enn planlagt

Manglende prøvesvar 0

Allerede behandlet 1 0

Anestesibegrunnet strykning/Kapsitetsproblem anest 0 4

Pasient ønsket utsatt

Mangler 0 0 0

Feilregistrert 0 2

Mangler oprerasjonsstue 0

Fritt sykehusvalg

Mangler utstyr 0 1

Utsatt på grunn av ø.hjelp 0

Operasjonstidspunkt framskyndet 0

Andre årsaker

Ordinært avsluttet 0 0 0
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VI. Variasjon i belastning av kostdøgn 
og årsverk
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Beskrivelse fra HSYK av forskjeller i belastning av kostdøgn 
og årsverk mellom sykehusenhetene

Intern service som tidligere var på den enkelte enhet, var noe ulik i forhold til innhold og tjenester. Ved 
etablering av Drift og Eiendom så ble budsjettmidler og tjenester overført hit, lik det som opprinnelig lå 
på enhetene.

Mosjøen dekker/belastes alle kostdøgn selv mens Sandnessjøen og Mo i Rana har dette dekket hos drift 
og eiendom. 
Mo får dekket kostverter med 3 årsverk og sengesentral med 2,25 årsverk fra drift og eiendom. Mosjøen 
gjør disse oppgavene med eget personell (syke/hjelpepleiere/helsefagarbeider) på sengepostene. 
Sandnessjøen bruker også eget personell (har 2 kostverter tilsammen på kir og med avd) og får noe 
tjenester til sengevask fra drift og eiendom.
Mo dekker felles sentralbordfunksjon for hele HSYK med ca 2,5 årsverk

Dersom man gjør interne sammenligninger mellom sengeposter kan det være ulik bruk/tilhørighet av 
merkantile tjenester. Noen har disse inkludert i bemanningen på post mens andre steder ligger disse 
budsjettert under kontortjenesten.

Det finnes en rekke fellesfunksjoner som er sentralisert for alle resultatenheter for HSYK. Dette gjelder 
blant annet post/arkiv. Noen enheter har valgt å likevel prioritere egne ressurser til slike oppgaver.

199
Kilde: Beskrivelse mottatt fra HSYK (04.11.2020).
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VII. Topp 30 døgnkirurgiske og 
døgnmedisinske DRG
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Topp 30 døgnkirurgiske DRG
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Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Topp 30 målt etter antall sykehusopphold døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Døgnkirurgi kartlagt basert på DRG-type K og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Snitt liggedager og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

DRG-kode og navn 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
209E - Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 3,4 3,4 3,4 2,9 118 103 110 120 400 347 369 353

167 - Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand 2,1 1,9 1,9 1,7 89 66 59 96 184 127 111 167

148 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm m/bk 14,2 13,6 12,2 12,5 49 53 63 84 695 718 770 1 050

219 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år u/bk 5,4 5,7 5,3 4,3 66 77 59 83 353 438 314 356

359 - Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 2,8 2,6 2,5 2,2 83 78 79 82 228 199 199 180

356 - Rekonstruktive gynekologiske inngrep 2,6 2,3 2,5 1,9 56 55 76 81 144 124 187 157

209D - Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 5 5,3 6,7 7,3 60 55 59 72 299 292 393 523

210N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år m/bk 6,7 5,8 7,2 6,9 75 76 77 72 499 442 557 500

209H - Innsetting av protese i kne  3,8 68 259

115B - Implantasjon eller bytte av pacemaker 4,2 4,1 3,8 4,1 77 75 70 63 325 310 269 260

371 - Keisersnitt u/bk 4,8 4,5 4,5 4,8 67 45 46 56 319 204 208 270

494 - Endoskopisk eller laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 3 2,6 2,5 2,2 103 93 67 55 309 239 167 122

211N - Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop >17 år u/bk 4,5 3,8 3,5 4,5 65 48 53 47 295 180 186 211

310 - Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk 2,2 1,7 1,3 1,6 20 7 22 42 44 12 28 65

224A - Bruddoperasjon på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 1,9 1,8 29 38 54 67

149 - Større operasjoner på tynntarm og tykktarm u/bk 5,9 6,6 6 5,9 49 31 43 36 291 204 257 212

415 - Op ved sykdommer i HDG 18 13 14,9 12,5 11,5 24 10 25 35 313 149 313 404

370 - Keisersnitt m/bk 5,5 4,8 5,1 5,9 21 28 50 29 115 135 257 172

55 - Diverse operasjoner på øre/nese/hals 1 1 1 1,2 83 24 23 27 84 24 23 31

215C - Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk 3,2 3,4 3,1 3,6 34 25 21 26 109 84 65 93

530 - Større plastikkirurgi etter stort vekttap (inkl. postbariatrisk kirurgi) 1 1,1 28 25 28 27

337 - Transurethral prostatectomi u/bk 1 1,1 1 1,1 58 44 33 25 59 47 33 28

336 - Transurethral prostatectomi m/bk 2,3 1,5 1,1 1,2 3 6 17 23 7 9 18 28

218 - Op på humerus og kne/legg/fot ekskl kneleddsop >17 år m/bk 9,5 5,3 7,7 9 16 12 20 22 152 64 153 197

493 - Endoskopisk eller laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang m/bk 6,5 6,1 4,8 4,4 12 21 32 21 78 127 152 92

60N - Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 1 1 1,2 1 68 35 23 21 71 36 28 21

452A - Komplikasjoner ved kirurgisk behandling m/bk 3,3 7,5 5,4 2,8 9 21 27 20 30 158 145 56

53A - Operasjoner på bihuler 1,1 1 1 1 17 7 15 19 18 7 15 19

311 - Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 1 1,1 1 1 35 58 42 19 36 66 43 19

162 - Inguinal og femoral brokkoperasjon >17 år u/bk 1,5 1,5 1,5 1,4 31 36 12 14 47 53 18 20

Antall sykehusopphold HSYK Sum liggedager HSYKGjennomsnittlig antall liggedager HSYK
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Topp 30 døgnmedisinske DRG
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Kilde: Datagrunnlag fra KPP-dashbord (underlag fra Helsedirektoratet). Bearbeiding og fremstilling av Deloitte.

Om statistikken:
▪ Topp 10 målt etter antall sykehusopphold døgnbehandling ved HSYK i 2019
▪ Medisinsk døgnbehandling kartlagt basert på DRG-type M og tjenestetype «Ordinære innleggelser med overnatting»
▪ Snitt liggedager og antall sykehusopphold fra Helsedirektoratet/NPR

DRG-kode og navn 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
373 - Vaginal fødsel u/bk 3,1 3 3,1 3,2 405 388 348 354 1 235 1 148 1 082 1 147

183 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år u/bk 2,1 1,9 1,8 1,7 347 303 275 278 711 561 481 475

89 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år m/bk 6,4 5,8 5,6 5,4 268 266 310 271 1 726 1 553 1 736 1 455

320 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år m/bk 5,3 5,3 5,1 4,6 166 136 182 200 875 719 935 914

143 - Brystsmerter 1,6 1,4 1,3 1,5 192 177 204 198 303 250 257 291

182 - Øsofagitt, gastroenteritt og diverse >17 år m/bk 4 4 3,5 3,5 162 138 161 181 650 553 555 637

127 - Hjertesvikt og ikke-traumatisk sjokk 6,1 6,4 6 6,1 200 186 152 180 1 220 1 187 912 1 105

475B - Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 8,2 7,9 8,8 8,9 98 115 114 157 808 909 1 000 1 389

243 - Rygglidelser, traumatiske tilstander og symptomer i ryggen 3 2,6 2,9 2,7 135 116 136 152 400 306 392 415

139 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser u/bk 2 1,6 1,9 1,7 119 137 173 150 242 219 322 254

372 - Vaginal fødsel m/bk 3,7 3,9 4,1 4 97 120 157 122 357 462 639 483

466 - Etterbehandling u/ondartet sykdom som bidiagnose 4,9 6,9 4,3 4,3 94 60 50 117 461 413 215 502

140 - Angina pectoris 2,4 2,3 2 2,1 112 112 111 113 265 258 222 232

296 - Ernærings- og stoffskiftesykdommer ITAD >17 år m/bk 4,4 5,1 5,3 4,9 57 68 94 110 249 348 499 534

14A - Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 9,5 9,4 10,1 8 119 98 121 110 1 129 922 1 218 883

395 - Sykdommer i røde blodlegemer >17 år 3,6 3 3,6 2,9 118 102 131 108 420 301 466 318

122 - Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager 2,5 2,2 1,9 1,9 151 101 109 108 370 221 211 210

25 - Kramper og hodepine >17 år u/bk 1,8 1,9 2 1,9 80 100 88 103 143 189 172 200

88 - Kroniske obstruktive lungesykdommer  (KOLS) 4 3,4 3,4 3,1 103 110 87 95 408 373 296 296

316 - Nyresvikt 5,4 5,6 5,2 4,4 82 84 87 93 441 474 453 412

138 - Hjertearytmier og ledningsforstyrrelser m/bk 3,4 3,2 2,8 3,1 95 75 98 90 319 243 275 283

82 - Svulster i åndedrettssystemet 6,5 7,7 5,8 6,2 54 48 63 89 350 368 368 549

321 - Infeksjoner i nyrer og urinveier >17 år u/bk 4 3,5 3,4 2,9 85 73 60 82 336 253 204 237

172 - Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk 5,5 7,1 4,8 5,1 40 44 73 82 220 312 351 416

174N - Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen 5,4 4,8 3,7 3,8 64 74 61 81 348 352 227 304

90 - Lungebetennelse og pleuritt >17 år u/bk 3,8 3,6 3,8 3,1 90 104 115 81 343 378 440 248

189 - Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD >17 år u/bk 2,4 1,8 1,9 2,2 85 76 88 77 200 140 170 170

15 - TIA og okklusjon av precerebrale arterier 2,7 2,8 2,6 2,7 64 75 70 74 172 213 184 201

410X - Medikamentell kreftbehandling av innlagte pasienter, inntil 2 overnattinger 1,1 1,2 1,4 1,2 79 58 70 72 87 68 95 88

14B - Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk 6,5 4,4 3,8 3,8 72 63 49 69 466 276 188 263

Gjennomsnittlig antall liggedager HSYK Antall sykehusopphold HSYK Sum liggedager HSYK


