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Styresak 88/2012: Resultat og tiltaksrapport per 11 /2012 - Økonomi  
 
Møtedato: 17.-18.12.12 
Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell 
 
 
Innledning 
 
 
Det vises til vedlagte resultatrapport for november 2012 som oppsummerer resultatene fra 
virksomhetsområdene i helseforetaket. 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatrapport per 11/2012 til orientering. 
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
 
Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell 
 
Vedlegg: Resultat- og tiltaksrapport per nov. 2012 
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Resultatrapport November 2012 

Helgelandssykehuset HF 
 
Oppsummering av resultatutvikling 
 
Resultatkravet i 2012  for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr.  
 
Driftsresultatet per 11/2012  viser et underskudd på 20,3 mill.kr. Resultatet for november måned er 
positivt med et overskudd på 2,2 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det en forverring 
på 4,5 mill. kr. da det var et akkumulert underskudd på 15,8 mill.kr.  
 
Budsjettavviket per 11/2012  viser et akkumulert negativt avvik med 24,9 mill. kr.  
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Økonomi. Resultatet for november måned er positivt med 2,2 mill.kr. Det positive resultatet skyldes 
delvis inntektsføring av avsetning på samhandlingsreformen på 0,8 mill.kr. og redusert prognose på 
kostbare legemidler og gjestepasient rus. 
 
Somatikken har et akkumulert underskudd pr. november på 24,5 mill. kr., noe som er en forbedring fra 
forrige måned med 0,7 mill. kr.  
 
Psykisk helse har et akkumulert overskudd på 0,1 mill kr. Dette er en forverring fra forrige måned på 0,4 
mill. kr. og en forverring på 7,4 mill.kr. fra i fjor. Noe av årsaken til redusert overskudd fra i fjor skyldes 
ansettelser i tidligere vakante stilinger.  
 
Fellesområdet har et akkumulert overskudd på 4,1 mill.kr som er en forbedring med 1,8 mill. kr. fra forrige 
måned. Overskuddet kommer i hovedsak fra ISF avregning fra 2011 med 4,5 mill.kr som ble inntektsført i 
september, knyttet til gjestepasienter og kostbare legemidler. I tillegg er kostnadene ikke blitt så høye 
som forventet på kostbare legemidler og gjestepasienter rus. 
 
 
Aktiviteten  for november måned har vært i tråd med plantall og nivå for 2011. DRG utviklingen er noe 
lavere enn plan da kodecontrollerne i foretaket har gått på utdanning i medisinsk koding. Etterslepet på 
kodingen forventets innhentet i desember. Psykisk helse har lavere aktivitet enn i fjor. Dette gjelder både 
BUP og VOP. 
 
Personellutviklingen  for november er litt høyere enn forrige måned og tilsvarende periode i fjor. 
Sammenlignet med 2011 ligger det gjennomsnittlige personellforbruket for 2012 32 månedsverk høyere. 
 
Sykefraværet er forbedret og for september 2012 var det på 6,8 %. Dette gir for foretaket et gjennomsnitt 
sykefravær hittil i år på 7,4 %, noe som er lavere enn i fjor. Målet om reduksjon av sykefraværet til 6,5% 
er likevel ennå ikke nådd. 
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Økonomi 
 
Resultat 
 
Resultat for november måned er positivt og viser et overskudd på 2,2 mill.kr, noe som gir et negativt 
resultat hittil i år på 20,3 mill.kr. Dette gir et negativt budsjettavvik hittil i år på 24,9 mill.kr.  
 

Okt

Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i  kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring 
ift 2011

Endring i 
%

Basisramme 97,8 98,2 98,2 0,0 0 % 984,7 984,7 0,0 0 % 49,0 5 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 17,2 16,7 17,5 -0,8 -5 % 182,4 183,4 -1,0 -1 % -60,2 -25 %
ISF kommunal medfinansiering 7,8 7,2 6,6 0,6 9 % 76,3 70,4 5,9 8 % 76,3

Samlet ordinær ISF-inntekt 25,1 23,9 24,1 -0,2 -1 % 258,8 253,8 5,0 2 % 16,1 7 %

ISF av legemidler utenfor sykehus 0,8 0,8 0,8 0,0 1 % 13,0 8,3 4,8 58 % 1,9 17 %
Gjestepasientinntekter 0,2 0,2 0,3 -0,1 -48 % 4,1 4,0 0,1 2 % 0,7 20 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 3,1 3,0 3,1 -0,1 -5 % 29,6 31,5 -1,9 -6 % 0,1 0 %
Utskrivningsklare pasienter 0,2 0,4 1,1 -0,7 -62 % 3,4 12,3 -8,9 -73 % 3,2 2218 %
Inntekter "raskere tilbake" 0,9 0,4 0,7 -0,3 -45 % 7,9 7,3 0,5 7 % 0,8 11 %
Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,1 0,1 0,0 0 % 1,0 0,8 0,2 26 % -0,9 -47 %
Andre driftsinntekter 7,3 8,1 7,0 1,1 16 % 72,5 73,3 -0,8 -1 % 1,0 1 %
Sum driftsinntekter 135,5 135,0 135,3 -0,4 0 % 1 375,0 1 376,0 -1,0 0 % 71,9 6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 8,8 8,4 8,5 -0,1 -1 % 97,4 93,7 3,7 4 % 3,5 4 %
Kjøp av private helsetjenester 5,5 1,7 4,9 -3,1 -64 % 51,2 53,6 -2,4 -4 % 2,3 5 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 8,5 11,2 10,6 0,6 5 % 121,6 106,7 14,9 14 % 3,4 3 %
Innleid arbeidskraft 1,4 1,3 0,5 0,9 189 % 13,6 6,5 7,2 111 % 2,7 25 %
Lønn til fast ansatte 57,6 59,0 60,5 -1,5 -2 % 593,0 607,7 -14,6 -2 % 30,3 5 %
Vikarer 2,9 2,7 2,4 0,3 14 % 31,4 26,7 4,7 18 % 0,8 3 %
Overtid og ekstrahjelp 2,7 2,4 1,8 0,7 38 % 29,6 20,3 9,3 46 % 6,2 26 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,2 12,2 12,2 0,0 0 % 134,5 134,6 0,0 0 % 22,9 20 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,1 -3,2 -2,4 -0,9 36 % -33,2 -26,1 -7,1 27 % -3,9 13 %
Annen lønnskostnad 5,2 5,5 6,6 -1,1 -17 % 51,7 62,1 -10,4 -17 % 0,6 1 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 66,7 67,8 69,4 -1,5 -2 % 686,1 697,1 -11,0 -2 % 36,7 6 %
Avskrivninger 5,7 5,9 4,3 1,7 39 % 62,8 47,0 15,8 34 % 0,0 0 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Andre driftskostnader 27,4 25,2 24,7 0,5 2 % 240,4 234,8 5,6 2 % 8,7 4 %
Sum driftskostnader 134,8 132,5 134,6 -2,0 -2 % 1 394,0 1 367,4 26,6 2 % 77,4 5,9 %
Driftsresultat 0,7 2,5 0,8 1,7 216 % -19,0 8,6 -27,6 -321 % -5,5 -40 %
Finansinntekter 0,0 0,0 0,1 -0,1 -100 % 0,7 0,6 0,2 34 % -0,1 7 %
Finanskostnader 0,2 0,3 0,4 -0,1 -29 % 2,0 4,6 -2,6 -56 % -1,1 -34 %
Finansresultat -0,2 -0,3 -0,4 0,1 -19 % -1,3 -4,0 2,7 -68 % 1,0 44 %
Ordinært resultat 0,5 2,2 0,4 1,8 422 % -20,3 4,6 -24,9 -544 % -4,5 -28 %

November Akkumulert per November Akkumulert per 

 
 
 
Inntektsavviket  for foretaket er negativt denne mnd og litt under budsjett hittil i år. Inntektsavviket er som 
tidligere måneder på utskrivningsklare pasienter, men også på poliklinikk og andre inntekter.  
 
Kostnadsavviket er positiv denne måneden, men negativt akkumulert hittil i år.  
 
For november måned skyldes reduserte kostnader spesielt tilbakeføring av avsetning på 
samhandlingsreform, lavere prognose på kostbare legemidler og gjestepasient rus. 
 
For samhandlingsreformen er det tidligere avsatt 0,8 mill.kr for å ta høyde for kostnader. Disse blir ikke 
trukket av rammen fra Helse Nord og ikke lenger kostnadsført. 
 
Redusert års prognose på kostbare legemidler har gitt en redusert kostnad med 1,5 mill.kr. Gjestepasient 
rus har redusert årsprognosen fra 10,5 mill.kr til 9 mill.kr.  



 

STYREDOKUMENT 17.-18.12.2012                    Side 9 av 48 

 

 

Funksjons område analyse 
Helgelandssykehuset HF                                                Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2011 2012 201210 201211 Per 201210/201211
Somatikk  (funks enhetene 10,20,30) -19 431 0 -25 278 -24 548 730
Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 7 708 0 489 92 -397
Fellesområde (inkl amb.) -7 133 5 000 2 286 4 128 1 842

Ambulanse -10 015 0 -7 938 -8 109 -172
Resultat HF -18 856 5 000 -22 503 -20 328 2 175
Budsjettavvik -23 856 -26 669 -24 911 1 758
Tabell  (hele 1.000)  
(Tallene er ikke direkte sammenlignbare med funksjonsregnskapet, da denne tabellen tar utgangspunkt i sykehusenhetene og ikke 
funksjon ihht. SSB sine grupper) 
 
Helgelandssykehuset HF                                                Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2011 pr. nov 2012 pr. nov Per 201111/201211
Somatikk  (funks enhetene 10,20,30) 15 880 24 548 8 667
Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) -7 514 -92 7 422
Fellesområde (inkl amb.) 7 499 -4 128 -11 627

Ambulanse 8 773 8 109 -664
Resultat HF 15 865 20 328 4 463
Budsjettavvik -20 449 -24 911 -4 462
Tabell 1 (hele 1.000)  
 
Området med det største avviket er de somatiske sykehusenhetene, med hele 24,5 mill.kr. som er en stor 
forverring fra i fjor. Samtidig har psykiatri enhetene redusert overskuddet med 7,4 mill.kr fra i fjor.  
 
Område analyse  
Helgelandssykehuset HF  Oktober Akkumulert i år Akk. I fjor
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
Felleskostnader/adm Mo i Rana 23 475 23 509 -33 231 814 233 336 -1 521 229 909 223 977 5 932
Intern service Mo i Rana -3 472 -3 551 79 -36 941 -34 297 -2 644 -39 378 -34 837 -4 541
Akutt/Kirurgi Mo i Rana -10 327 -10 592 266 -109 748 -105 069 -4 679 -103 415 -101 085 -2 331
Medisin Mo i Rana -6 530 -6 679 150 -69 634 -67 541 -2 093 -67 530 -64 161 -3 370
Lab/Røntgen Mo i Rana -2 004 -2 253 249 -23 555 -21 884 -1 671 -20 614 -22 394 1 781
Psykiatri Mo i Rana -319 -432 113 -2 528 -4 544 2 016 3 113 -1 500 4 613
Helgelandssykehuset Mo i Rana 823 0 823 -10 592 0 -10 592 2 085 0 2 085
Felleskostnader/adm Mosjøen 10 734 11 502 -769 109 587 114 979 -5 393 107 189 111 256 -4 067
Intern service Mosjøen -1 957 -1 985 28 -17 722 -18 520 798 -18 646 -17 740 -906
Kirurgi Mosjøen -3 637 -3 867 230 -38 124 -38 981 858 -36 667 -37 027 360
Medisin Mosjøen -5 358 -5 516 158 -60 541 -56 166 -4 375 -56 538 -55 338 -1 200
Psykiatri Mosjøen -228 -134 -93 -1 163 -1 313 150 -1 225 -1 152 -73
Helgelandssykehuset Mosjøen -446 0 -446 -7 963 0 -7 963 -5 887 0 -5 887
Felleskostnader/adm Sandnessjøen 20 818 20 458 359 198 306 198 308 -2 181 883 181 572 311
Akutt Sandnessjøen -4 958 -4 560 -398 -49 188 -45 932 -3 256 -44 705 -42 087 -2 618
Intern service Sandnessjøen -3 377 -4 101 724 -34 189 -34 747 558 -34 203 -32 314 -1 889
Kirurgi Sandnessjøen -2 080 -1 997 -83 -21 506 -19 694 -1 812 -19 916 -19 695 -221
Medisin Sandnessjøen -5 490 -5 434 -56 -57 662 -55 267 -2 395 -56 923 -52 584 -4 338
Røntgen Sandnessjøen -585 -614 28 -5 731 -5 685 -46 -5 422 -5 512 90
Gyn/Føde Sandnessjøen -2 024 -1 805 -219 -19 265 -17 934 -1 331 -12 632 -12 191 -441
Rehab Sandnessjøen -1 733 -1 510 -223 -13 112 -14 879 1 768 -11 964 -12 412 448
Pediatri Sandnessjøen -247 -235 -12 -2 128 -2 257 129 -2 062 -3 146 1 084
Psykiatri Sandnessjøen -368 -203 -165 -1 427 -1 912 485 1 381 -1 630 3 011
Helgelandssykehuset Sandnessjøen -44 0 -44 -5 901 0 -5 901 -4 564 0 -4 564
Felles 15 222 16 336 -1 115 167 818 163 656 4 162 155 434 159 771 -4 337
Ambulanse -172 0 -172 -8 109 0 -8 109 -8 773 0 -8 773
Gjestepasient omr. -3 363 -5 458 2 095 -58 480 -60 042 1 562 -57 583 -61 624 4 041
Pasientreiser omr. -9 845 -10 461 616 -97 101 -99 031 1 930 -96 577 -93 564 -3 013
Helgelandssykehuset Felles 1 842 417 1 425 4 128 4 583 -455 -7 499 4 583 -12 082
Resultat HF 2 175 417 1 758 -20 328 4 583 -24 911 -15 865 4 583 -20 449
Tabell 2 (hele 1.000)  
 
Mo i Rana:  Har et positivt resultat for november. De har hatt lav noe lav aktivitet, noe som har gitt lave isf 
inntekter, men også lave driftskostnader. 
 
Sandnessjøen : Har et resultat rundt balanse for november. 
 
Mosjøen : Har et negativt resultat for november. Lav aktivitet noe som gir lave isf-inntekter. 
 
Ambulanse : Har et lite negativt resultat for november. budsjett underskudd på 8,1 mill.kr. 5,8 mill.kr. av 
dette avviket hører til båtambulanse området.  
 
Pasienttransport : Har et positivt resultat i november og hittil i år. Pasienttransport jobber kontinuerlig 
med tiltak for å redusere flykostnader, taxikostnader og andre kostnader, men ser at økt aktivitet gir 
høyere kostnader. 
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Gjestepasient område : Kostnadene til rusomsorg har fått en redusert prognose med 1,5 mill.kr. til 9 mill. 
Somatikk har prognose lik budsjett. 
 
Felles : Største avviket er på kostbare legemidler med et avvik hittil i år på 4,5 mill.kr. Forbruket har hatt 
en stor økning fra i fjor, og mulighetene for å redusere kostnadene er små. 
 
 

Funksjonsregnskap 
 

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i 
fjor - hittil i år

JB 2011

Somatikk inkl lab/rtg 906,9        952,0      918,7           33,3              5,0 % 1 018        
Psykisk helse 149,7        157,3      178,1           (20,8)             5,1 % 197           
Rusomsorg 19,0          21,5        24,5             (3,0)               12,8 % 27              
Prehospitale tjenester 225,0        242,8      240,8           2,0                 7,9 % 262           
Personal 16,0          21,8        5,4               16,4              35,7 % 6                
Sum driftskostnader 1 316,6    1 395,3 1 367,4       28,0             6,0 % 1 510       

R = regnskap
JB = justert budsjett 

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumu lert pr 201211

 
 
Sum Somatikk:  Kostnadene for somatikk er redusert fra forrige måned og har nå  et overforbruk i forhold 
til budsjett hittil i år med 33,3 mill.kr.  
 
Sum Psykisk helse:  Har et underforbruk med 20,0 mill kr hittil i år, men likevel en økning i forhold til i 
fjor. Dette gjelder både VOP og BUP.  
 
Sum Rusomsorg:  Har et positivt avvik hittil i år med 3,0 mill.kr. og er en økning i forhold til i fjor. 
Økningen i forhold til i fjor er resultat av full drift av rusenheten for 2012.  
 
Sum Prehospitale tjenester:  Har hittil i år 2,0 mill.kr. i overforbruk i forholdt til funksjonsbudsjett. Det 
negative avviket skyldes ambulanse, mens pasienttransport har et positivt avvik.  
 
Sum Personal:  Personalboliger har et underforbruk i henhold til funksjonsbudsjett. 
 
 
Prognose 
 
Prognosen  opprettholdes til -20,0 mill.kr.  
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Gjennomføring av tiltak 
 
Tiltaksarbeidet har hovedfokus på prosjektet årsverksreduksjon som foregår på 6 ulike fokusområder.  
Nærmere tiltaksoppfølging blir foretatt senere når nye tiltak er satt i drift. Fokusområdene er: 
 

� Rammer, aktivitetsnivå, tilpasse pasienttilbud 
� ”Benchmarke” avdelinger på tvers av enheter 
� Legehjemler, tjenesteplaner og fraværsplanlegging 
� Ambulanse- og Pasienttransport 
� Organisering av stab og støttefunksjoner 
� Ferieplanlegging 2013 

 
 
Likviditet og investeringer 
 
Likviditeten  er bedre enn budsjett og tilfredsstillende. Reduksjon av likviditeten i de siste måneden 
skyldes utbetaling av store investeringer og betaling av pensjonspremie. Ved utgangen av november var 
det brukt 122 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.11 var 102 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr 
etter en reduksjon av trekkrammen i desember 2011. 
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Investeringsrammen  for 2012 er i hovedsak forbrukt og resterende er disponert og vil bli forbrukt i 
desember eller først i 2013. 
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Personal 
 

 
 
I november hadde Helgelandssykehuset et forbruk på 1388 månedsverk. Det betyr at til og med 
november måned for 2012 er gjennomsnittsforbruket pr mnd 1403 månedsverk. I 2011 hadde foretaket i 
tilsvarende periode et gjennomsnittlig forbruk på 1371 månedsverk. 
 
De største endringene sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 har vært innenfor ambulansen og 
innenfor medisinsk og psykiatrisk område på Mo i Rana. 
 
Ambulanseområdet har en økning i forhold til samme periode i 2011 på 9,6 årsverk. Utenom økninger 
knyttet til drift og variabellønn er de viktigste endringene: 
 

• Ny ambulansebåt Rødøy fra april 2012 – 3 stillinger 
• Ny ambulansebåt Vega fra april 2012 – 3 stillinger 
• Prosjektstilling i forb. med ambulansebåtene – 0,4 stilling 
• Lærlinger tatt inn fra januar 2012, som er tidligere enn i 2011 – ca 2 stillinger 
• Andreårslærlinger i produksjon i 2011 – utslag i 2012 er ca 2 stillinger 

 
 
Fra april 2011 ble ny rusenhet opprettet som utvidet pasienttilbud i Mo i Rana. Dette betød en økning fra 
ca 4 til vel 20 årsverk. Det gir seg utslag i en økning på ca 7 månedsverk hittil i år sammenlignet med 
2011. I tillegg kommer økning innenfor psykiatrisk døgnavdeling Mo i Rana på nesten 3 månedsverk. 
 
På medisinsk avdeling Mo i Rana er det en økning på ca 6 månedsverk. Utenom svangerskaps-
permisjoner med tilhørende vikarer og intern utprøving har det blitt opprettet to 100 % prosjektstillinger 
(ortopediprosjekt) i perioden august 2011 til og med august 2012, samt utvidet pasienttilbud gjennom en 
nyopprettet 100 % stilling innen palliasjon (smertelindring) fra 1. juni 2011. 
 
Årsverksreduksjon 
 
Det har gjennom hele året vært fokus for foretaket å avdekke og iverksette tiltak for å redusere forbruket i 
tråd med målsettingen. Fra og med april ser vi en utflating som viser noen frukter av dette arbeidet, og for 
høsten 2012 ser vi at forbruket følger grafer fra tidligere år uten å fortsette veksten. En viktig bidragsyter 
til dette er at Ressursbanken på Mo i Rana er avviklet. De ansatte der er nå inne i andre avdelinger på 
vanlig drift, noe som har en positiv effekt på totalforbruket.    
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Det er også ferdigstilt et prosjekt med fokus på å redusere årsverksforbruket videre inn i 2013. Tiltakene 
fra dette prosjektet er behandlet i ledergruppen og tas nå videre med tillitsvalgte før endelig beslutning i 
styret.  
 
Prosjektet har konsentrert seg om følgende fokusområder: 
 

• Gjennomgang av total pasientaktivitet for å tilpasse aktivitet til rammene, herunder vurdere 
reduksjon av senger 

• Benchmarke sammenlignbare tjenester på tvers av enhetene, inkludert bemanningsplaner og 
pleiefaktor 

• Gjennomgå legehjemler og tjenesteplaner for leger, samt utarbeide prosedyre for årsplanlegging 
av legefravær 

• Gjennomgang av ambulanse- og pasienttransport 
• Vurdering av stab- og støttefunksjoner 
• Ferieavvikling for 2013 

 
Sykefravær 
Sykefraværet for september 2012 var 6,8 %, og foretaket har et gjennomsnitt hittil i år på 7,4 %. Tall for 
tilsvarende periode i 2011 var 7,5 %. 
 
Kravet fra Helse Nord for 2012 er en nedgang fra gjennomsnittet av fjorårets første 10 måneder 
tilsvarende 1 prosentpoeng – for 2012 vil det si et gjennomsnitt på 6,5 %.  
 

 
 
  
Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet for å nå kravet fra Helse Nord, blant annet gjennom følgende 
tiltak: 
 

• Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter 
• Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere.  
• Fokusert oppfølging og samarbeid med NAV arbeidslivssenter, både på foretaksnivå og på 

sykehusenhetene 
• Fokusert oppfølging av de enhetene som har relativt høyt sykefravær 
• Opplæring av avdelingsledere for å bedre forebygging og oppfølging av sykefravær 
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Deltid 
Pr oktober 2012 har Helgelandssykehuset følgende fordeling på personer i ulike stillingsstørrelser 
(intervall): 
 
Antall ansatte i 100 % stilling 848

Antall ansatte i  90 – 99,9 % stilling 47

Antall ansatte i  80 – 89,9 % stilling 121

Antall ansatte i  70 – 79,9 % stilling 140

Antall ansatte i  60 – 69,9 % stilling 69

Antall ansatte i  50 – 59,9 % stilling 160

Antall ansatte i  40 – 49,9 % stilling 35

Antall ansatte i  30 – 39,9 % stilling 38

Antall ansatte i  20 – 29,9 % stilling 42

Antall ansatte i  10 – 19,9 % stilling 16

Antall ansatte i   0,1 – 9,9 % stilling 3
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Aktivitet 
 
November har hatt aktivitet i tråd med plantall og nivå for 2011. DRG utviklingen noe lavere enn plan da 
kodecontrollerne i foretaket har gått på utdanning i medisinsk koding. Etterskuddet på kodingen 
forventets innhentet i desember.   

 
Somatikk 
Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og ift. plantall.. Data inkl. 
gjestepasienter (andre RHF´er / utlandet):  
 
Heldøgn opphold:  
Aktiviteten for innlagte pasienter ligger over november 11 men bak planlagt nivå. Akkumulert så langt 294 
heldøgnsopphold over 2011 nivå. Dette på tross av at samhandlingsreformen har fjernet en stor andel 
utklare døgn i foretaket. Arbeidet med å analysere aktivitetsøkningen i forhold til høyt sykehusforbruk i 
regionen med bakgrunn i SKDE’s rapporter fortsetter. Dette arbeidet vil kunne legge føringer for plantall 
2013 og videre tiltak for å ta ned aktivitet. 
 
Dagopphold:    
For dagopphold har aktiviteten vært lavere enn planlagt men over nivå for november 11. Aggregert -81 
opphold bak 2011 og 296 over plan. Medisinsk avdeling i Mo i Rana har økt sin aktivitet for å avvikle 
fristbrudd innen fagområde fordøyelse.   
 
Dagkirurgi:  
Aktiviteten på dagkirurgi ligger bak nivå for november 11 og bak plan. Aggregert 14 opphold over 2011 
nivå og 539 bak plan. Avviket på plan skyldes for høye plantall innenfor øyebehandling i Mosjøen. Mens 
kirurgisk avdeling i SSJ har økt sin aktivitet utover plan. 
 
Poliklinikk:    
Aktiviteten på poliklinikken har vært høy for året. I november ligger nivået igjen over plan og på nivå med 
november 2011. Mye av økningen så langt i år kommer fra nye leger på hud og øye poliklinikkene i 
Mosjøen som nå er i full drift. I tillegg er det stort fokus på å behandle pasienter med fristbrudd som 
gjøres ved å øke ressursene til poliklinikk. Også for poliklinisk aktivitet jobber foretaket med analyser på 
høyt poliklinikkforbruk. Det ligger forslag på å se på muligheten for overføring av kontrollpasienter til 
primærhelsetjenesten samtidlig som det jobbes med tilbakeføring av kontroller fra NLSH og UNN.  
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Utskrivningsklare døgn 

 
 
Samhandlingsreformen har redusert antall utklare døgn i foretaket betraktelig. Økningen i september og 
august skyldes enkelt tilfeller som har ventet lenge på kommunal plass.  
 
 
Psykiatri  
 

 
 
Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan 
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VOP (konsultasjoner / tiltak) 
 
Aktiviteten for poliklinikk faller i Sandnessjøen og Mo i Rana, Brønnøysund har en liten økning mot 2011 
nivå. For VOP i Sandnessjøen øker aktiviteten innenfor dagbehandling som kan forklare noe av 
nedgangen i polikliniske konsultasjoner. VOP SSJ jobber nå med tiltak for å få has på fristbrudd på 
avdelingen. 
For Mosjøen er 4 senger satt av til disposisjon for lavterskelinnleggelser og pasienter fra akuttpost NLSH. 
Disse sengene er det vanskelig å planlegge belegg på. For VOP’ene har det vært vakanser og 
sykemeldinger samt ca 20% ikke-møtt som årsak til lavere aktivitet enn planlagt.  
 
 
BUP (konsultasjoner / tiltak) 
 
Aktiviteten på poliklinikken faller i forhold til 2011 nivå og ligger bak planlagt nivå. Det er ikke satt inn tiltak 
for å øke aktiviteten innenfor BUP-feltet i foretaket.  
 
 
Rusomsorg 
 

 
 
I november er det skrevet ut kun 1 pasient. Dette har sammenheng med at hovenandelen av 
inneliggende pasientene startet sin behandling foregående mnd. Antall liggedøgn i tråd med plan. 
 
 


