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Styresak 98/2013: Budsjett 2014  
 
Møtedato: 12.-13.12.2013 
Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell 
 
 
Innledning 
 
Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014. 
Dette budsjettdokumentet var et foreløpig budsjettdokument, og i denne saken presenteres oppdatert og 
endelig budsjett for 2014.   
 
 
I dette saksfremlegget presenteres utredning for samlet budsjett 2014 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i Plan for Helse Nord 2014-2017 

vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene skal være 
lagt til grunn for budsjett 2014. 

 
2. Styret vedtar overskuddskrav på 10,0 mill. kr. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at  

resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet. 
 

3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område og Fellesområdet: 
 
Fordeling budsjett 2014 2 014

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Fellesområde t SUM
Sum fordeling basisramme 294 897 167 094 223 558 252 27 4 316 806 1 254 629
Tilskudd turnustjeneste 293 213 266 772
Kvalitetsbasert finansiering 10 110 10 110
Sum fordeling øvrig ramme 293 213 266 0 10 110 10 882

SUM TOTAL 295 190 167 307 223 824 252 274 326 916 1 265 511  
 

 
 

4. Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter høyt fokus på tiltaksgjennomføring, samtidig som dette skjer 
i gode prosesser med fokus på pasient, ansatt og økonomi. 

 
5. Styret vedtar den foreslåtte investeringsplanen. Interne omprioriteringer kan gjøres dersom faglige                         

prioriteringer tilsier dette og/eller det vurderes som nødvendig av adm.direktør. 
 
 
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
  
Saksbehandler:  
 
Vedlegg:   
1. RHF styresak 111-2013, Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer 
2. Drøftingsprotokoll 05.12.2013 
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1.0 FORMÅL 
 

Formålet med denne saken er å fastsette budsjettrammene for Helgelandssykehuset HF, for driftsåret 
2014 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk for å kunne oppnå resultatkravet. Budsjettet skal 
legge grunnlaget for de faglige prioriteringene av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet, samt 
bidra til økonomisk bærekraft i foretaket.  
 
Den nye regjeringen har signalisert at en større del av de økonomiske midlene til foretakene skal komme 
gjennom ISF, noe som betyr at de økonomiske midlene vil bli enda mer avhengig av produksjonen av 
tjenester som leveres. Dette skaper en del usikkerhet som gjør at foretaket vil se på om det er områder 
der det er behov for å øke aktiviteten uten å øke ressursbruken.  
 
Regjeringen stiller også krav om å prioritere opp tilbudet og ressursbruken innenfor rus og psykisk helse. 
De økte rammene som foretaket har fått tildelt er øremerket i sin helhet for å ivareta nye oppgaver og 
tjenester innenfor psykisk helse og rus. I 2014 vil vi blant annet få ambulant akutteam på plass.  Det er 
likevel viktig med fokus på økt aktivitet utover det å få økte midler. 
 
I revidert Statsbudsjett ble en del av basisrammen gjort om til kvalitetsbasert finansiering. Dette gir 
signaler om at basisrammen til foretakene blir mer sensitiv for om foretakene klarer målkravene for 
kvalitet. Hvis målkravene for kvalitet ikke innfris vil dette medføre reduksjoner i basisrammen, og derfor er 
kvalitetsarbeid viktig for å styrke den økonomiske bærekraften. Foretaket vil derfor i 2014 legge stor vekt 
på kvalitets- og forbedringsarbeid, og foreslår å sette av i budsjettet midler for å støtte opp om endrings 
og forbedringsprosjekt. 
 
Det legges opp til en svak vekst innenfor somatisk virksomhet, mens ressursbruken innenfor psykisk 
helse og rus skal styrkes. Den somatiske virksomhetens basisrammer er kun økt med lønns- og 
priskompensasjon og mye av de økte bevilgningene er satt av og ikke disponert. Dette fordi budsjettet 
skal styrke det budsjetterte resultatet på pluss 10,0 mill. kr. og fordi den økte rammen ikke bare skal 
benyttes til økt forbruk. Bærekraftsanalysen viser at foretaket forbedrer sin økonomiske bærekraft i årene 
fremover, og mye av dette er relatert til de økte bevilgningene.  
 
Det vil være viktig å ha stort fokus på en kostnadseffektiv drift for å opprettholde en god bærekraft i årene 
fremover. Spesielt innenfor somatisk virksomhet vil det være nødvendig å ta ned kostnadene ytterligere, 
men også innenfor de andre områdene må dette ha fokus. Det å ikke klare å fortsette å redusere 
kostnadene er den største risikoen i forhold til langsiktig økonomisk bærekraft. Tiltaksgjennomføring må 
ha stort og kontinuerlig fokus også i 2014. 
 
For å bygge opp under disse prioriteringene/strategiene som nevnt over vil foretaket legge opp til å styrke 
sine ledere gjennom økt kompetanse og dermed sikre betydelig bedre gjennomføringsevne på tiltak og 
kvalitets- og endringsprosjekter. 
 
Totalt sett så vurderes risikoen for å ikke oppnå de budsjetterte resultatmål som størst for 
sykehusenhetene Sandnessjøen. Derfor vil fokus på risikoreduserende tiltak og oppfølging få størst 
oppmerksomhet her. 
 
 
1.1 Bakgrunn  
 
Budsjettbrev 2 – planforutsetninger 2014 – 2017, styresak 72-2013 – Plan 2014-2017, inkludert rullering 
av investeringsplan, styresak 111-2013 – Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer, fra Helse 
Nord RHF, styresak 113-2013 – Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging fra styresak 72-2013 
og budsjettbrev 3 – Budsjett 2014, Rammer og føringer, inkl. oppdatert investeringsplan. 
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1.2 Tilhørende saker 
 
I styresak 69/2013 den 18.09.2012 behandlet styret foreløpig budsjett. 
 
 
Styret fattet følgende vedtak i sak 69/2013: 

 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar de foreløpige rammene til sykehusenhetene som 

foreslått i saken. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag om å styrke driften med 
inntil 28,5 mill kroner i 2014. Styret er tilfreds med at det legges til rette for å øke vedlikeholdet. 

 
2. Styret understreker viktigheten av at Helgelandssykehuset HF jobber for balanse i underliggende 

drift, og realiserer effekt av tiltak, slik at økonomisk balanse oppnås inneværende år. 
 

3. Styret vedtar foreløpig investeringsplan slik: 
 2014 
Egenkapital KLP 3 700 
Ambulanser 3 750 
CT – Mo i Rana 8 000 
Gjennomlysningslab Mosjøen 7 000 
Ultralyd Sandnessjøen 1 000 
Diverse  MTU 12 950  
Sum 36 400 

 
 
Den 18.09.2013 behandlet styret Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2014-2016 i styresak 70/2013. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som Helgelandssykehuset HF’s oppdaterte 
bærekraftanalyse. 

2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte investeringsrammer for 2014 på kr 15,0 mill. 
 
 
1.3 Helse Nord – premisser 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet 30. oktober 2013 sak 111-2012 Budsjett 2014 foretaksgruppen, 
rammer og føringer og sak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert- oppfølging av styresak 72-
2013. For nærmere beskrivelse av Helse Nord RHF sine tildelinger og prioriteringer, vises det til 
styresakene som nevnt over. 
 
Helse Nord RHF fikk gjennom Statsbudsjett 2014 tildelt mer midler enn forventet. Det legges opp til at det 
meste av økningen fordeles ut til foretakene. Helgelandssykehuset HF fikk da større økning i ramme enn 
det som først ble tildelt i styresak 72-2013. 
 
Helse Nord RHF har styrket rammen med følgende fra budsjett 2013:  
 
Endring basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Vedtatt ramme 2013 1 141 202      372 000       1 405 829       4 475 756       2 691 186       1 139 848       11 225 820

Lønns- og priskompensasjon 35 712 10 720 41 356 128 483 77 446 35 553 329 270

Finansiering av nye oppgaver/oppgaveendring 64 228 -73 319 8 566 29 275 14 692 10 465 53 906

Tekniske forhold (pensjon/endret finansiering) 0 1 600 -11 626 -26 051 -18 390 -13 205 -67 672

Realvekst 0 -20 000 37 394 93 928 73 611 57 386 242 319

Oppdatering av inntektsmodeller 0 0 -8 352 -5 988 -10 242 24 583 0

Vedtatt ramme 2014 1 241 142      291 000       1 473 167       4 695 403       2 828 303       1 254 629       11 783 643     
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1.3.1 Satsningsområder 
Det er varslet at styringskrav og mål i oppdragsdokument for 2014 vil samles i følgende hovedområder: 
 

• Kvalitet og pasientsikkerhet. 
• Tilgjengelighet og brukerorientert. 
• Personell, utdanning og kompetanse. 
• Forskning og innovasjon. 
• Økonomi og aktivitet. 
• Organisatoriske krav. 
• Sterkere samordning på tvers av regionene. 

 
Styret i Helse Nord RHF har vedtatt å fordele om lag 240 mill kroner (realvekst) mellom helseforetakene, 
der Helgelandssykehuset har fått 57,4 mill.kr.  Helse Nord RHF forutsetter at økte inntektsrammer skal 
brukes til 
 

• gjennomføring av regionale fagplaner 
• oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
• oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
• langsiktig økonomisk bærekraft  
• oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 

 
 
1.3.2 Økonomisk bevilgning og resultatkrav 
 
De økonomiske rammene fra Helse Nord RHF er beskrevet i vedlegg 1. Den vedtatte rammen til 
Helgelandssykehuset var 1 139 mill.kr i 2013. Denne rammen økes til 1 254 mill.kr. i 2014. I tillegg er det 
tildelt 0,7 mill.kr. i øvrig ramme. 10,1 mill. kr er dratt ut fra den ordinære basisrammen og tildelt som 
kvalitetsbasert finansiering. Totale midler til disposisjon i 2014 er da 1265 mill.kr. 
 
Resultatkravet fra Helse Nord RHF er etter vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF økt til 10 mill.kr for 
2014, mot 5 mill.kr i 2013. Resultatkravet øker i årene fremover. 
 
 Tabell under viser resultatkravet for Helgelandssykehuset HF i perioden 2013-2017: 
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1.3.3 Prioriteringer og andre endringer i helsefore takets basisramme fra Helse Nord RHF 
 
Inndragning engangsbevilgning Liverpool Care 
Helgelandssykehuset fikk bevilget 1,6 mill. kr. til kvalitetsprosjektet Liverpool Care Pathway i 2013. 
Bevilgningen videreføres ikke i 2014 og trekkes dermed inn og reduserer basisrammen med 1,6 mill. kr.  
 
Kreftplan 
Det er bevilget 0,347 mill. kr. i forbindelse med videre opptrapping av fagplan innen kreft. 
 
Nyreplan 
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Det er bevilget 0,435 mill. kr i forbindelse med videre opptrapping av fagplan nyre.  
 
Lungeplan 
Det er bevilget 0,435 mill. kr. i forbindelse med videre opptrapping av fagplan lunge. 
 
Brystrekonstruksjon 
Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord er under arbeid. Helse Nord har vedtatt å iverksette 
kortsiktige tiltak for å redusere ventetiden for pasienter med behov for brystrekonstruksjon. Basisrammen 
til foretaket ble først styrket med 0,456 mill. kr til brystrekonstruksjon, men det er senere gitt beskjed om 
at dette skal håndteres innenfor de ordinære rammene. 
 
Fagansvarlig helsefaglærlinger 
Helseforetakene er pålagt å opprette treårige prosjektstillinger på minimum 0,5 årsverk som skal være 
fagansvarlige for helsefaglærlinger. Basisrammen styrkes med 0,5 mill. kr.  
 
Samhandlingsreform – Ø-hjelp 
Foretaket blir trukket i basisramme 1,122 mill. kr. som er et estimat på forventet inntektsreduksjon til 
delfinansiering av Ø-hjelpsplasser i kommunen. 
 
Inntektsmodell psykisk helsevern 
Oppdatering av pasientstrømmer medfører større endringer i helseforetakenes rammer enn forventet. 
Dette gir utslag i modellen ved at ressurser skal flyttes til Helgelandssykehuset HF fra de øvrige 
foretakene.  Økning i ramme for psykisk helse på grunn av denne oppdateringen er på kr. 16,096 mill. kr.  
 
Inntektsmodell psykisk helse og Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) 
Helgelandssykehuset HF behandler en større andel av pasientene selv etter åpning av ny rusavdeling. 
Denne avdelingen har også gitt tilbud til pasienter fra de andre foretaksområdene. Dette gir utslag i 
modellen ved at ressurser skal flyttes til Helgeland fra Nordlandssykehuset og Helse Finnmark. 
Helgelandssykehuset HF får dermed styrket sin basisramme med 8,488 mill. kr.  
 
Inntektsmodell somatikk 
Vedtatt inntektsmodell for somatikk i Helse Nord fases gradvis inn over tre år. Foreslått styrking på 20,0 
mill kr. er tillagt foretakets basisramme. Øvrige foretaks rammer vil ikke reduseres som følge av innføring 
av modellen. Videre oppdatering av kriterieverdiene vil endre fordelingen mellom foretakene.  
 
Kompensasjon kostnadsføring FIKS 
Det er gjort en ny gjennomgang av FIKS-prosjektet og Helse Nord er kommet frem til at deler av de 
fremtidige kostnadene må kostnadsføres og ikke aktiveres. Foretakene kompenseres for disse økte 
kostnadene i perioden og Helgelandssykehuset HF får økt ramme med 1,229 mill. kr. til dette. På sikt vil 
dette også redusere de fremtidige kostnadene til foretakene fordi betalingen for FIKS vil bli lavere. 
 
Kompensasjon FIKS deltagelse 
Helseforetakenes deltagelse i FIKS-programmet er krevende og helseforetakene samlet styrkes med 
10,0 mill. kr. Helgelandssykehuset HF får en økning av basisrammen på 1,463 mill. kr.  
 
Engangsbevilgning – utredning Helgelandssykehuset  
Foretaket er tildelt en engangsbevilgning på 2,0 mill. kr. til utredning av fremtidig struktur på 
helsetjenesten i foretaket. 
 
Lavere pensjonskostnad 
Den totale rammen til Helse Nord RHF er redusert som følge av ar pensjonskostnadene reduseres 
sammenlignet med vedtatt budsjett for 2013. Helgelandssykehuset HF har fått et trekk på 2,003 mill. kr 
som er vår andel basert på inntektsmodellen. 
 
Lønns- og priskompensasjon 
Tildelt lønns- og priskompensasjon er tildelt med 35,553 mill. kr. Dette tilsvarer en lønns- og prisjustering 
på 3,1 %, hvorav lønnsvekst er 3,5 % og prisstigning på varer og tjenester er på 2,2 %. 
 
Styrking kapitaltilskudd 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres og medfører en styrking av kapitaltilskuddet. 
Økt ramme på 1,969 mill. kr. 
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Barn som pårørende 
Fordeling fra 2013 videreføres. Dette utgjør 0,333 mill. kr. 
 
Spesialproduksjon av legemidler ved IFE 
For å kompensere for økte utgifter knyttet til omlegging av finansiering av spesialproduksjon av 
legemidler ved Institutt for energiteknikk er basisbevilgningen økt. Dette er fordelt til foretakene etter 
inntektsmodell for somatikk. Økt ramme 0,048 mill. kr. 
 
Kreftlegemidler til RHF’ene 
Gruppen av legemidler med overført finansieringsansvar til spesialisthelsetjenesten utvides med tre 
kreftlegemidler.  
Bevilgningen er fordelt ut til foretakene basert på inntektsmodell for somatikk. Helgelandssykehuset HF 
har fått økt ramme med 6,066 mill. kr. 
 
Behandlingshjelpemidler 
Rammen er økt med 0,016 mill. kr. 
 
Kvalitetsbasert finansiering 
Det er foreslått å sette i gang en nasjonal forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av sykehusene 
fra 2014. Dette innbærer at en andel av budsjettet gjøres avhengig av måloppnåelse på 
kvalitetsindikatorer. Etter tre år foretas en evaluering av ordningen.  
Basisrammen til foretakene reduseres basert på inntektsmodellen for somatikk, samtidig som tilsvarende 
beløp legges tilbake tik foretakene innenfor ordningen kvalitetsbasert finansiering. Dette betyr at 
basisrammen til foretaket er redusert med 10,1 mill. kr, men er gitt tilbake med samme beløp som 
kvalitetsbasert finansiering. 
 
Økte egenandeler, pasientreiser og somatikk 
Basisbevilgningen er redusert som følge av økte egenandeler. Reduksjon er fordelt mellom 
helseforetakene med 50 % etter inntektsmodell for somatikk og 50 % etter nøkkel for pasientreiser. For 
Helgelandssykehuset HF utgjør dette et trekk på 0,820 mill. kr. 
 
Økt refusjonssats for overnatting på pasienthotell 
Overnattingsgodtgjørelsen dobles fra kr. 350,- kr. til kr. 700,- pr døgn. Økningen er fordelt mellom 
helseforetakene basert på nøkkel for pasientreiser. Basisrammen økes med 0,725 mill. kr. 
 
Egenandeler – kompensasjon RHF for manglende prisjustering 
Basisrammen økes som følge av lavere prisjustering av egenandelene. Dette er fordelt basert på 
inntektsmodell for somatikk. Basisrammen er økt med 1,624 mill. kr. 
 
Vridning fra døgn til dag psykisk helsevern 
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, er Helse 
Nords basisbevilgning redusert. Reduksjonen er videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen 
for psykisk helse. Trekk i basisrammen vår på 1,021 mill. kr. 
 
Samhandling 
For å stimulere til samarbeid med kommunene har foretaket fått økning av basisrammen med 1,2 mill. kr.  
 
Styrking HF, oppfølging fagplaner/krav i oppdragsdokument 
Forslag til Statsbudsjett medfører om lag 200 mill. kr. med enn forutsatt til Helse Nord. Rammene til 
foretakene styrkes med forutsetning at denne økningen brukes til å følge opp fagplaner og andre krav i 
oppdragsdokumentet.  
Helgelandssykehuset HF styrkes med 29,510 mill. kr. 
 
Kvalitetsmidler til HF 
Dette er Helgelandssykehuset HF’s andel av kvalitetsmidler hvor noe ble tildelt i 2013, og noe kommer 
som økt andel av basisramme for 2014.  Basisrammen er økt med 2,945 mill. kr. 
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Styrking av innkjøpsfunksjon 
Helseforetakene er tildelt midler for å styrke innkjøpsfunksjonen. Bevilgningen skal bidra til å styrke 
arbeidet med kategoriorganisering, nærmere bestemt tilsetting av kategoriledere. Økt ramme er på 0,478 
mill. kr. 
 

 
1.4 Økonomisk status pr. oktober 2013 
 
Resultatet pr. oktober for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert underskudd på 11,2 mill. kr. 
Resultatet for samme periode i fjor viste et underskudd på 22,5 mill. kr.  Dette er en resultatforbedring på 
11,3 mill. kr og en halvering av underskuddet fra året før. 
 
Hvis resultatet fremskrives til et årsresultat, og ulike tiltakseffekter og avregninger legges til, vil prognose 
for årsresultatet for 2013 bli på 7,5 mill.kr. 
 
Prognose oversikt pr. oktober 2013 tall i mill.kr.

Fremskrivning av resultat pr. oktober -13,3
Mo i Rana bruk av overskudd -2,6
Reserver 4,2
Effekt tiltak 2,0
ISF-avregning 4,0
Diverse årsavregninger -1,8
Prognose års resultat 2013 -7,5  
 
 
Denne årsprognosen vil gi et budsjettavvik på kr. 12,5 mill. kr. 
 
Driftsresultatet for den somatiske virksomheten viser pr. oktober en forbedring fra 2012 på 8,7 mill. kr. 
Basisrammeøkningen pr. oktober er på 3,6 mill. kr etter at man tar hensyn til lønns- og priskompensasjon. 
Dette viser at det har vært en forbedring i driften innenfor somatikk totalt sett. Det er likevel forskjeller 
mellom de forskjellige sykehusenhetene. 
 
Mo i Rana fikk den største basisrammeøkningen til somatisk virksomhet og viser også den største 
forbedringen resultatmessig fra 2012. Basisrammeøkningen justert for lønns- og prisvekst var på 6,1 mill. 
kr., mens resultatforbedringen er på 12,2 mill. kr. Dette viser at driften innenfor somatikk har en netto 
resultat forbedring fra året før på 6,1 mill. kr.  
 
Mosjøen har pr. oktober en redusert basisramme fra året før på 0,965 mill. kr. Hvis vi skal sammenligne 
mot fjoråret på samme måte som for de andre sykehusenhetene og justerer for lønns- og prisvekst så 
skulle Mosjøen pr. oktober hatt 3,8 mill. kr. mer i basisramme. Dette er som kjent en konsekvens av den 
interne inntektsmodellen basert på andel av ramme hovedsaklig basert på andel befolkning. 
Resultatet pr. oktober viser et underskudd på 5,9 mill. kr. Tallmessing er dette en forbedring av driften fra 
året før med ca. 2,0 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak salg av bolig med gevinst på 1,860 mill. kr. Likevel 
betyr dette i praksis en resultatforbedring på ca. 4,8 mill. kr.  
 
Sandnessjøen har fått styrket sin ramme til somatikk pr. oktober 2013 med ca. 1,5 mill. kr justert for 
lønns- og priskompensasjon. Den underliggende driften viser pr. oktober et underskudd på 11,8 mill. kr. 
og dette er en forverring fra året før med 5,4 mill. kr. Netto resultatforverring for den somatiske 
virksomheten i Sandnessjøen er da på ca. 6,9 mill. kr.  
 
Det er Mo i Rana og Mosjøen som bidrar til at driften innenfor den somatiske virksomheten totalt sett 
viser en forbedring, mens Sandnessjøen har forverret driften. 
 
Innenfor psykisk helse viser alle sykehusenhetene et overskudd pr. oktober og bidrar alle til forbedring av 
resultatet sammenlignet med i fjor.  
 
Bemanningsutviklingen har hatt høyt fokus ved Helgelandssykehuset som et ledd i å oppnå økonomisk 
balanse. Målsetningen er et gjennomsnittlig månedsverks forbruk på 1353 månedsverk. For september 
var det totale forbruket av månedsverk på 1409 noe som er en nedgang på 20 månedsverk sammenliknet 
med samme periode i fjor.  
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Mo i Rana har greid å redusere det gjennomsnittlige månedsverksforbruket med 17,7 månedsverk 
sammenlignet med samme periode i fjor 
 
Mosjøen har greid å redusere gjennomsnittelig månedsverksforbruket med 14,6 sammenlignet med 
samme periode i fjor.  
 
Sandnessjøen har ikke greid å redusere månedsverksforbruket, men økt bemanning med 9,3 
månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor.  
Dette viser at arbeidet med å ta ned årsverksforbruket er vesentlig for den økonomiske utviklingen, og her 
har Sandnessjøen den største utfordringen.  
 
Ambulanse området sliter også med et økt bemanningsforbruk.  Kostnadene ved helårsdrift av 
ambulansebåtene og noe uavklart ambulansebåt situasjon, gir utfordringer på kostnadssiden. Økning av 
kjørte km på ambulansebåtene gir også økte kostnader. I tillegg gir økt aktivitet ved sykehusene økt 
forbruk av ambulansetjenester og påfølgende økte kostnader. Ny organisering av prehospitale tjenester 
skal innføres fra 2014 og skal gi et økt fokus på disse tjenestene. 
 
Aktiviteten hittil i år for somatisk virksomhet er 550 DRG-poeng bak plan og 437 DRG-poeng bak samme 
periode i fjor. Innen psykisk helse er aktiviteten innen VOP noe høyere enn i fjor, mens aktiviteten innen 
BUP er noe lavere enn i fjor og også i henhold til plantall.  
 
Tiltaksplanen vår for 2013 har en risikovektet effekt på 31,0 mill. kr. Hittil i år er tiltakene beregnet å ha 
hatt en effekt på 18,6 mill. kr. eller ca. 60 %.  Mesteparten av dette er overhengseffekt av tiltak som ble 
igangsatt i 2012 som gjelder årsverksforbruk, tiltak i forbindelse med ferieavvikling, reduksjon av 
fristbrudd, reisevirksomhet og salg av boliger. 
 
 
Oppsummert er det generelle bildet av resultatet pr. oktober: 
 

• lavere inntekter på aktivitet 
• varierende gjennomføringsgrad på reduksjon av årsverksforbruk 
• høye kostnader gjestepasienter og kostbare legemidler 
• høye driftskostnader 

 
 

 

2.0 RAMMER OG BUDSJETT 2014    
 

2.1 Fokusområder 
 
Hovedlinjene for budsjett 2014 er de samme som, som ble vedtatt i ”Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 
2014”. 
 
Helgelandssykehuset HF har fått økt basisrammen med 114,8 mill. kr når vi sammenligner 
budsjettildelingen 2014 mot budsjettildelingen for 2013. Realvekst for Helgelandssykehuset HF er på 57,4 
mill. kr. 
 
Inkludert i realveksten er oppdatering av Helse Nords inntektsmodell som gir en økning til somatisk 
virksomhet på 20,0 mill. kr. I tillegg er det en generell styrkning til helseforetaket på 29,5 mill.kr for 
oppfølging av fagplaner og krav i oppdragsdokumentet. 
 
Innenfor psykisk helse gir oppdatering av inntektsmodeller en styrking av budsjettet på 15,0 mill. kr. der 
oppdatering avi Helse Nord RHF sin inntektsmodell for psykisk helsevern gir økt ramme på 16 mill.kr og 
vridning fra døgn til dag behandling gir et trekk på 1 mill.kr. Oppdatering av modell for TSB gir en 
styrkning av rammen på 8,5 mill. kr. mens avslutning av rusprosjekt gir et trekk på 0,8 mill. kr. 
 
Kravet til sykehusenhetene, er for 2014 som for 2013, at de skal gå i balanse. Overskuddskravet er nå på 
10,0 mill. kr og som er lagt på Fellesområdet og satt av i budsjettet.  
 



 

STYREDOKUMENT 12.-13.12.2013                    Side 17 av 40

Tiltaksarbeidet skal også i 2014 ha et stort fokus. Gjennomføringsevnen er viktig og vil avgjøre om 
resultatkravet oppnås.  

 
Realisering av kvalitetsstrategi 
Helseforetaket skal arbeide etter retningslinjer gitt i kvalitetsstrategiene vedtatt i Helse Nord RHF og egen 
kvalitetsstrategi. Dette innebærer fokus på pasientrettigheter som reduksjon av ventetider og fjerning av 
fristbrudd, men også bruk av kvalitetsregistre, arbeid med pasientsikkerhet, avviksbehandling og 
internrevisjoner. Pasientsikkerhetskampanjen går nå over fra kampanje til program som skal 
gjennomføres i linjeorganisasjonen. Helseforetaket deltar i flere av innsatsområdene, og vil også 
videreutvikle bruk av GTT (Global Trigger Tool) til et verktøy for forbedringer. 
 
Tjenestetilbudene skal innrettes etter nasjonale og regionale kvalitetskrav, samt resultater av etablerte 
kvalitetsindikatorer. Det er igangsatt kvalitetsprosjekter med ekstra midler fra Helse Nord RHF. De fleste 
av disse er påstartet høsten 2013 og videreføres i 2014. 
 
I 2014 vil det også bli gitt tilbud for å styrke kompetansen for linjeledere i endrings- og 
pasientsikkerhetsarbeid 
 
Implementering av samhandlingsreformen 
Innen samhandlingsfeltet fortsetter oppfølging og implementering av de inngåtte samarbeidsavtalene 
med kommunene, iverksettelsen av elektroniske løsninger som vil lette dette arbeidet, samt å utvikle 
samhandlingsarenaer. Veiledningsplikten over kommunene vil bli ivaretatt i tråd med retningslinjer gitt av 
HOD.  Det er etablert Ø-hjelps-senger i Vefsn kommune og i kommunene på Nord-Helgeland. Det blir 
sannsynligvis etablert slike senger også på Sør-Helgeland og i HALD-kommunene i 2014. 
 
Det er tilsatt samhandlingssjef som vil ha det delegerte ansvaret for arbeidet med samhandling. 
 
Forskning  
Helseforetaket har lav forskningsaktivitet og denne skal styrkes i tråd med vedtatt egen og regional 
forskningsstrategi. Forskningsaktiviteten økes i 2014 finansiert med ubrukte midler fra tidligere.  
 
Organisasjonsprosjekt: 
Implementering av ny organisasjonsmodell ved sykehusenhetene fra 01.01.2014 skal bidra til bedre og 
mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering 
og struktur innen og mellom de tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Dette skal i større grad 
legge til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse, enn det dagens 
organisering og ledelsesstruktur gjør. Gjenstående fokusområder (faglig samhandling på tvers i 
helseforetaket, stabsorganisering) skal ferdigstilles   
 
Utviklingsplan 2025: 
I tråd med styrevedtak i Helse Nord RHF og HF-styret skal prosjektet konsekvensutrede hvordan 
helseforetaket vil påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og fremover. Det er gitt 
en engangsbevilgning fra Helse Nord RHF for dette arbeidet på 2 mill.kr. som er avsatt på felles området. 
Utredningsarbeidet vil koste foretaket 4,0 – 5,0 mill. kr og ekstrakostnadene utover bevilgning som er gitt 
er innarbeidet i budsjettet. Arbeidet skal gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur 
av Helgelandssykehuset i tråd med: 
 

• Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
• Demografisk og epidemiologisk utvikling 
• Faglig og teknologisk utvikling 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord 
• Helse Nord RHF’s strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 
• Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning. 

Etter en anbudsprosess er konsulentfirmaet Hospitalitet valgt til å bistå helseforetaket med å utarbeide en 
utviklingsplan som skal styrebehandles i desember 2014. Arbeidet er påstartet med gjennomføring av det 
første styringsgruppemøtet. Arbeidet vil følge retningslinjer gitt av sentrale helsemyndigheter for 
utviklingsplansprosjekter.  
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Kommunikasjon 
Arbeidet med kommunikasjon blir styrket i tråd med kommunikasjonsstrategi i Helse Nord og 
helseforetaket, med økt fokus på brukerrettigheter og brukermedvirkning samt åpenhet om egne 
resultater etc.  
 
IKT 
Gjennomføring av FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer i Helse Nord), med delprosjektene HOS, 
radiologi m.fl. krever stor personellinnsats og investeringer. Prosjektet fortsetter tungt med 
implementering av HOS-prosjektet og FIKS Radiologi i 2014. Det blir opprettet nye stillinger som EPJ-
konsulenter, og ca 40 personer blir i tillegg involvert som superbrukere i små deltidsfunksjoner. 
 
Oppgradere og utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling 
Helgelandssykehuset HF har i likhet med de øvrige foretakene bygningsmessige utfordringer. Kartlegging 
som er gjort viser et større oppgraderingsbehov. Beregninger viser et estimert teknisk 
oppgraderingsbehov for til sammen ca. 115,0 mill. kr. Disse kostnadene er delvis finansiering og delvis 
drift. 
 
Helse Nord RHF har i ”Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av 
stryesak 72-2013” økt investeringsrammen for Helgelandssykehuset til 55,6 mill.kr for budsjett år 2014. 
Dette er en økning på 19,25 mill.kr fra tidligere investeringsplan. Økningen er fordelt på en generell 
økning på 15 mill.kr, 3,3 mill.kr for ENØK tiltak og 0,95 mill.kr til VAKe. Økningen av investeringsmidler er 
basert på at Helgelandssykehuset kan vise til god bærekraft og likviditet i årene fremover. Dette er basert 
tidligere styresak ”70/2013: Oppdatert bærekraftsanalyse 2014 – 2017” om bærekraft. 
 
 
 
2.2 Rammefordeling Helgelandssykehuset 2014  
 
De totale rammene til fordeling på sykehusenhetene for somatikk er oppjustert med lønns- og prisvekst 
sammenlignet med i fjor. Dette betyr en økning av rammene til somatisk virksomhet på 14,959 mill. kr. 
 
I tillegg betyr omorganisering av lokale PO-rådgivere og lokale økonomirådgivere inn i sentral stab en 
styrking av budsjettet til sykehusenhetene med ca. 1,0 mill. kr. per sykehusenhet.  
 
Innfasing av vedtatt inntektsmodell medfører likevel en reduksjon av rammen til Mosjøen, samtidig som 
Mo i Rana og Sandnessjøen får økte rammer. Kronikermidler er bestemt holdt utenfor inntektsmodellen 
vår og tildeles slik de opprinnelig ble gitt fra Helse Nord.  I tillegg kommer kapitalkompensasjon av 
åpningsbalansen, bevilgninger til kreft-, lunge- og nyreplan og tilskudd til turnustjeneste. 
 
Sandnessjøen har tidligere hatt AMK som en del av sin kostnadskomponent i inntektsmodellen. Denne er 
nå tatt ut av rammen fra Sandnessjøen og lagt til Prehospitalt område.  
 
Tildelte budsjettmidler for ambulanseområdet og pasientreiser er tatt ut fra Fellesområdet og lagt inn 
under Prehospitalt område.  
Ambulanseområdet har fått økte rammer fra bevilgningen i 2013 på 6,0 mill. kr og har en total 
budsjettramme på 130,0 mill. kr. Pasientreiser har fått økte rammer fra 2013 på 4,905 mill. kr. og har en 
total budsjettramme på 114.240 mill. kr.  
 
Psykisk helse er justert med lønns- og prisstigning. I tillegg er 6,0 mill. kr av økt bevilgning tatt inn i 
modellen. Denne økningen skal blant annet brukes til finansiering av de lokale ressursene knyttet til 
ambulant akutteam. I tillegg er det satt av 9,0 mill.kr. til oppstart av ambulant akutteam (hovedbase), 
eventuelt andre nye tilbud eller en økning i gjestepasientkostnadene. 
  
Rusavdelingen i Mo i Rana har fått tildelt samme ramme som for 2013. Rusinstitusjonen har med dette 
fått et effektiviseringskrav tilsvarende lønns- og prisstigningen.  Den økte bevilgningen som følge av 
oppdatering av inntektsmodell for TSB i Helse Nord på 8,488 mill. kr. gir mulighet til å tildele Mosjøen en 
engangsbevilgning på 2,5 mill. kr. til rusprosjekt. Resten av den økte bevilgningen på 5,988 mill. kr vil bli 
avsatt til eventuelle økte gjestpasientkostnader eller nye tilbud. 
 
Gjestepasientbudsjettet innenfor somatikk er økt fra i fjor med 2,0 mill. kr. Gjestepasienter rus og psykiatri 
er lagt inn med samme ramme som for 2013. Det er opprettet nytt kostnadssted for gjestepasienter 
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rehabilitering og denne har fått en ramme på 3,5 mill. kr. Økningene er gjort for å sikre realistisk budsjett 
for gjestepasientområdet.  
 
Administrerende direktør er budsjettert med en økning fra 2013 på 4,6 mill. kr. Dette er blant annet en 
stilling som er overført fra fagstab, HELT og utviklingsprosjektet. Til administrerende direktørs disposisjon 
2,0 mill. kr.  
 
Budsjettet til økonomistab og PO-stab er justert med endring i forbindelse med organisasjonsprosjektet, 
der lokale økonomi- og PO-rådgivere er lagt inn i disse avdelingene. 
 
Kostnadsstedet for diverse har reduserte kostnader på blant annet pensjon som i stedet er fordelt ut, 
reduserte rentekostnader og litt økning på diverse andre administrative IT-systemer. Budsjettet her er 
likevel på omtrent samme nivå som i fjor. 
 
IT-kostnader fra RHF, Helse Nord IKT og Norsk Helsenett har en budsjettøkning på 1,527 mill. kr., og er 
budsjettert etter oppsett som vi har mottatt. 
 
Det er holdt tilbake midler på samme beløp som overskuddskravet på 10,0 mill. kr. Dette ligger på 
Fellesområdet.  
 
Det er besluttet opprettet nye stillinger som EPJ-koordinatorer og det er satt av 2,0 mill. kr. til disse 
stillingene. 
 
Adm.direktør ønsker å øremerke midler til lederopplæring og foreslår å sette av 1,0 mill. kr til dette. I 
tillegg er det ønskelig med en egen pott til disposisjon for kvalitets-/endringsprosjekt for avdelinger i 
sykehusene som de kan søke på etter nærmere definerte retningslinjer. Foreslått avsetning på 2,0 mill. 
kr.  
 
Som tabellen viser er diverse avsetninger satt av og øremerket på Fellesområdet. Dette er Ø-
hjelpsplasser, samhandling med kommunene, opphold nært fødested, fagansvarlig helsefaglærlinger, 
utredning utvikling av foretaket, FIKS kostnadsføring og deltagelse, Barn som pårørende, kreftlegemidler 
og styrking innkjøpsfunksjon. Dette er midler gitt i vår basisramme til disse formålene og kostnadene vil 
følge bevilgningen.  
 
I tillegg er det avsetninger på totalt 35,6 mill. kr. som er avsatt for å sikre gjennomføring av fagplaner og 
krav i oppdragsdokumentet, samt sikring av langsiktig bærekraft. 
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Fordeling budsjett 2014 2 014
Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Fellesområde t SUM

Budsjettramme i.f. modell - somatikk 218 690 89 931 17 9 719 488 340
Gradvis innføring somatikk modell -3 500 6 500 -3 000 0
Avskrivninger tlf.sentral/Microsoftlisenser 0
Kompensasjon for kapitalkostn. 14 588 7 921 9 785 32 294

0
Psykisk helsevern 46 491 60 019 40 739 15 075 162 324
Gradvis innføirng psykiatri modell 0 0 0 0
TSB 17 083 17 083
Prosjektmidler rus (engangsbevilgning) 2 500 2 500
AMK -8 034 8 034 0
Ambulanse - område: 130 000 130 000
Pasienttransport 102 270 102 270
Adm. Pasienttransport 11 970 11 970
Gjestepasienter 50 000 50 000
Gjestepasienter psykisk helse 9 500 9 500
Gjestepasienter rus 11 500 11 500
Gjestepasienter rehabilitering 3 500 3 500
Laboratorieprøver 8 500 8 500
TNF-hemmere 24 000 24 000
Styret 1 500 1 500
Administrerende direktør 9 400 9 400
Fagstab 8 507 8 507
Økonomistab 12 855 12 855
Personalstab 6 200 6 200
Praksiskonsulentordningen PKO 750 750
Behandlingshjelpemidler 15 000 15 000
Forskning 1 800 1 800
Opplæring felles 630 630
PO-felles 2 994 2 994
Diverse 13 850 13 850
IT-kostnader - RHF 6 726 6 726
Helse Nord IKT 26 802 26 802
Norsk helsenett 4 300 4 300

0
Overskuddskrav 10 000 10 000
Ø-hjelpprosjekt samhandlingsreform 6 000 6 000
Samhandling 1 200 1 200
EPJ-koordinatorer 2 000 2 000
Opphold nært fødested 520 520
Kreftplan 155 63 129 347
Lungeplan 195 80 160 435
Nyreplan 195 80 160 435
Fagansvarlig helselærlinger 500 500
Utredning utvikling HSYK 2 000 2 000
FIKS kostnadsføring 1 229 1 229
FIKS deltakelse 1 463 1 463
Barn som pårørende 333 333
Kreftlegemidler 6 066 6 066
Styrkning innkjøpsfunksjon 478 478
Kvalitetsmidler HF 2 945 2 945
Kronikeromsorg 1 000 3 900 4 900
Avsetning leder opplæring 1 000 1 000
Kvalitets-/ endringsprosjekt 2 000 2 000
Avsetning lønnsoppgjør 2013 20 000 20 000
Avsetning HF 25 683 25 683
Sum fordeling basisramme 294 897 167 094 223 558 252 274 316 806 1 254 629
Tilskudd turnustjeneste 293 213 266 772
Kvalitetsbasert finansiering 10 110 10 110
Sum fordeling øvrig ramme 293 213 266 0 10 110 10 882

SUM TOTAL 295 190 167 307 223 824 252 274 326 916 1 265 511  
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2.2.1 Realvekst 
 
Total basisramme for 2014 er økt med 114,8 MNOK fra 2013. Økningen er fordelt slik: 
 
Basisramme HSYK
Basisramme 2013 1 139 848
Lønns- og priskompensasjon
Somatikk 14 959
Psykisk helse 2013 10 114
Gjestepasient 2 139
Ambulanse 3 844
Pasienttransport 3 378
Diverse lønns- og priskomp. 1 119
Sum  Lønns- og priskompensasjon 35 553
Realvekst
Gjestepasient 3 361
Ambulanse 2 156
Pasienttransport 1 899
Diverse lønns- og priskomp. Fellesområdet 7 143
Tekniske forhold
Økt resultatkrav 5 000
Andre budsjett endringer
Nye oppgaver psyk/rus 14 479
Styrkning/krav oppdr.dok. - avsetning 29 279
Finansiering av nye oppgaver/oppgaveendring
EPJ koordinatorer 2 000
Ø-hjelpsplasser 6 000
Div prosjekter 7 911
Vedtatt ramme 2014 1 254 629
Tilskudd turnustjeneste 772
Kvalitetsbasert finansiering 10 110
Total ramme og tilskudd 1 265 511  
 
 
2.2.2 Sammenligning 
 
Tabellen under viser endringen i basisramme fra 2013 til 2014 for den enkelte sykehusenhet når vi ser på 
somatikk og psykisk helse. 
 
 
Basisramme psykiatri og 
somatikk Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen
Somatikk 2013 205 545 99 985 167 851
Psykisk helse 2013 41 126 59 098 36 911
Sum 2012 246 671 159 083 204 762
Somatikk 2014 215 190 96 431 176 719
Psykisk helse 2014 46 491 60 019 40 739
Sum 2013 261 681 156 450 217 458

Endring 2013/2014 15 010 -2 633 12 696
Prosentvis endring 6,1 % -1,7 % 6,2 %  
 
Sandnessjøen og Mo i Rana har fått økt basisramme utover lønns- og prisstigningen som er på 3,1 %. 
Mosjøen har for somatikken fått mindre basisrammen sammenlignet med i fjor, som er et resultat av 
oppdatering av variablene i inntektsfordelingsmodellen. I tillegg er innfasningsbeløpet blitt redusert i 
henhold til år 2 av innfasning over 4 år. 
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2.3 Bemanning 2014 
 
I ledermøte fra 8. april, sak 57, ble det besluttet å innarbeide avdelingsvise planer allerede for 2013 slik at 
man kunne styre mot vedtatte budsjettrammer for 2014. Disse budsjettrammene tar utgangspunkt i 
gjennomsnittlig bemanningsforbruk for foretaket i 2010 og 2011, og det er besluttet å styre etter en øvre 
ramme på totalt 1 353 i gjennomsnitt pr måned for 2014. Dette er totalt forbruk av faste og variable 
årsverk.  
 
På bakgrunn av en fordelingsnøkkel ble rammen på 1 353 fordelt på de enkelte områdene i foretaket, 
samt splittet på faste og variable årsverk – dog med totalt forbruk som hovedfokus. Nedenstående tabell 
viser rammene for budsjettert bemanning 2014: 
 

 
 
NB! Lokal økonomi- og personalrådgiver er besluttet flyttet fra lokal enhet til fellesområdet fra 1.1.2014. 
Rammene for faste årsverk fra april 2013 er justert i henhold. 
 
Med disse rammene som utgangspunkt er budsjetterte årsverk for 2014: 
 

 
 
Vi ser at fordelingen mellom faste og variable årsverk er noe annerledes enn rammene, men det er 
totalen som utgjør overordnet målsetting. 
 
Kort forklaring til tabellen som viser budsjetterte årsverk for 2014: 
 

• Kolonnen som viser faste årsverk i tabellen inneholder følgende: 
o Faste årsverk som inngår i grunnbemanning for 2014 
o Vikariater for fravær i 2014 som man kjenner til allerede ved budsjettprosessen 

 
• Kolonnen som viser variable årsverk i tabellen sier hvor mye variable timer som gjenstår av 

totalrammen for området. Variable årsverk består av: 
o Overtid 
o Timelønn 
o Kjøpt utvidet arbeidstid 

 
• Innleie og refusjoner er ikke med i disse beregningene (verken for rammer eller selve 

årsverksbudsjettet) 
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2.4 Resultat budsjett 2014  
 
Følgende utvikling og sammenligning av budsjett 2014 mot tidligere års budsjett og prognose for 2014 
vises i tabell under:  
 

Helgelandssykehuset HF
Regnskap 

2012
Budsjett 

2013
F.regnskap 

2013
Prognose 

2013
Budsjett 

2014
Basisramme -1 093,2 -1 148,9 -937,1 -1 148,9 -1 255,4
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) -200,7 -211,4 -169,8 -203,8 -211,4
ISF kommunal medfinansiering -83,4 -75,0 -61,2 -73,4 -75,0
ISF av legemidler utenfor sykehus -13,6 -14,7 -12,8 -15,3 -35,2
Gjestepasientinntekter -4,3 -5,1 -4,0 -4,8 -15,7
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) -31,7 -34,1 -27,7 -33,3 -5,2
Utskrivningsklare pasienter -3,7 -3,0 -1,2 -1,4 0,0
Inntekter "raskere tilbake" -8,0 -8,0 -7,3 -8,8 -8,0
Andre øremerkede tilskudd -1,1 -1,4 -1,2 -1,5 -10,2
Andre driftsinntekter -80,0 -85,6 -70,1 -84,2 -83,6
Sum driftsinntekter -1 519,9 -1 587,2 -1 292,4 -1 575,3 -1 699,7
Kjøp av offentlige helsetjenester 107,6 105,4 101,1 121,3 102,4
Kjøp av private helsetjenester 62,4 65,4 48,2 57,9 63,7
Varekostnader knyttet til aktivitet 135,6 129,5 109,1 131,0 146,9
Innleid arbeidskraft 15,6 6,2 9,7 11,6 14,7
Lønn til fast ansatte 653,4 678,4 555,1 666,1 672,1
Vikarer 34,1 32,3 25,5 30,6 39,9
Overtid og ekstrahjelp 32,0 23,4 26,1 31,3 41,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 146,8 147,4 122,8 147,4 192,0
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -39,3 -29,3 -32,4 -38,8 -24,5
Annen lønnskostnad 55,3 64,9 49,2 59,0 26,7
Avskrivninger 68,8 72,9 58,8 70,5 71,0
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre driftskostnader 261,3 282,4 230,0 294,5 342,0
Sum driftskostnader 1 533,6 1 578,8 1 303,3 1 582,4 1 688,0
Driftsresultat 13,7 -8,4 10,9 7,1 -11,7
Finansinntekter -1,4 -0,6 -0,9 -1,1 -0,8
Finanskostnader 2,3 4,0 1,2 1,5 2,5
Finansresultat 0,9 3,4 0,3 0,3 1,7
Ordinært resultat 14,6 -5,0 11,2 7,5 -10,0
Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(Års)resultat 14,6 -5,0 11,2 7,5 -10,0  
 
For budsjett 2014 vil det bli foretatt enkelte korrigeringer av tiltak og andre justeringer, slik at vedtatt 
budsjett vil kunne avvike noe fra dette budsjett. 
 
Mye av økte rammer og realvekst er ikke fordelt ut og holdt igjen på Fellesområdet. (Se tabell 2.3). Dette 
for å ivareta faglige føringer, krav i oppdragsdokumentet og sikre langsiktig bærekraft. 
 
De 10,0 mill. kr. som er overskuddskravet er dratt ut av den totale basisramma og lagt på Fellesområdet. 
Sykehusenhetene har dermed krav om økonomisk balanse, mens Fellesområdet må gå med 10,0 mill. kr. 
i overskudd. 
 
Mo i Rana og Sandnessjøen har et totalt budsjett i balanse, men det er budsjettert med underskudd i 
somatikken og overskudd innen psykisk helse. Det vil være et krav til disse sykehusenhetene at det må 
på plass tiltak som bidrar til økonomisk balanse innenfor somatikk, slik at vekst innenfor psykisk helse og 
rus er mulig. 
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Mosjøen har et budsjett med 10,0 mill. kr. i ubalanse selv etter at effekt av diverse tiltak er innarbeidet. I 
den grad Mosjøen ikke løser denne ubalansen vil det være behov for å dekke dette inn ved bruk av 
avsetningene som er gjort på Fellesområdet. 
 
Vedlikehold i 2014 holdes på omtrent samme nivå som i 2013 i påvente av at arbeidsgruppa som er en 
del av utviklingsprosjektet skal gjennomgå og vurdere bygningsmassen. Nytilsatt eiendomssjef skal på 
bakgrunn av dette utvikle en overordnet vedlikeholdsplan for foretaket. Dette vil sikre en riktig bruk av 
midler ut fra fremtidige behov. 
 
 
Helgelandssykehuset HF Resultatbudsjett 2014
Inntekter og kostnader (hele 1.000) MIR MSJ SSJ Prehosp . Felles Sum
Driftsinntekter (ikke korr for intern handel)

Basisramme 295 190 167 307 223 824 252 274 316 806 1 255 401
ISF egne pasienter 104 115 47 013 91 082 44 181 286 391
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12 301 9 145 13 747 35 193
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus 15 674 15 674
Gjestepasientinntekter 1 696 1 049 2 500 5 245
Polikliniske inntekter 0
Raskere tilbake 8 000 8 000
Andre øremerkede tilskudd 105 10 110 10 215
Andre inntekter 26 521 21 044 27 770 24 941 100 276
Sum driftsinntekter 439 823 245 663 366 923 277 215 386 771 1 716 395
Driftsutgifter
Kjøp av offentlige helsetjenster 102 447 102 447
Kjøp av private helsetjenester 4 960 28 460 30 234 63 654
Varekostnader knyttet til aktivitet 45 682 21 850 36 877 1 542 40 977 146 928
Innleid arbeidskraft (fra firma) 10 077 2 732 1 877 12 14 698
Lønn til fast ansatte 228 924 141 076 190 737 72 589 38 796 672 122
Vikarer 18 453 5 126 9 643 6 589 120 39 931
Overtid og ekstrahjelp 13 017 4 582 13 717 9 372 272 40 960
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 66 198 39 923 56 835 22 488 6 540 191 984
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft -7 680 -5 975 -8 812 -1 300 -780 -24 547
Annen lønn 4 244 4 937 5 837 2 009 9 710 26 737
Avskrivninger 26 815 19 896 21 001 2 450 875 71 037
Andre driftskostnader 34 093 21 516 34 251 133 004 135 880 358 744
Sum driftsutgifter 439 823 255 663 366 923 277 215 365 071 1 704 695
Finansielle poster
Finansinntekter -800 -800
Finanskostnader 2 500 2 500
Sum finansielle poster 1 700 1 700
Resultat 0 -10 000 0 0 20 000 10 000  
 
3.0  TILTAK   
Tiltaksplanen er utarbeidet for de tre sykehusenhetene og ambulanse området og blir beskrevet nærmere 
under for de ulike enhetene. Tiltaksplanen er for Helgelandssykehuset på total 25,7 mill.kr. for 2014. 
 
Mo i Rana: 
Tiltak 2014 Helgelandssykehuset Mo i Rana

Navn Kort beskrivelse

Effekt 1000 

kr:

Effekt 

tidsplan

Innarb i 

budsj 

(ja/nei)

ROS 

analysert

Drøftet 

tillits 

valgte

Reduksjon heldøgn indremedisinske 

senger Omstillingsprosess lokalt og på foretaksnivå 1 250                2. halvår ja Nei ja
Permisjoner/vakanser Dersom en ansatt søker permisjon, og foretaker er 

forpliktet til å gi permisjon, skal det vurders om det er 
nødvendig med vikar i den aktuelle avdelingen. Hvis ja 
skal det vurders om vikaren kan hentes fra en annen 
avdeling der det ikke er nødvendig med erstatter.  
Dersom en ansatt søker permisjon som normalt ikke 
ville biltt innvilget, innvilges denne under forutsetning 
av at man ikke ansetter vikar. 100                    ja ja ja

Forbedringsarbeid dagkirurgi Mer hensiktsmessig organisering ved at 
intensivavdelingen får ansvar for mottak og recovery 
av dagkirurgiske pasienter 100                    ja ja ja

Operasjon / anestesi Prosess med hensikt å lage bemanningsplaner for 
operasjonsteam 65                      ja ja ja

Sum 1 515                 
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Mo i Rana er den eneste sykehusenheten som har en årsprognose på balanse eller bedre, og som 
dermed leverer i henhold til internt krav om økonomisk balanse. Sykehusenheten har gjennom 
kontinuerlig fokus på driftsreduserende tiltak, klart å ta ned årsverksforbruket og også gjort andre 
driftstilpasninger. De har dermed ikke i like stor grad som de andre sykehusenhetene behov for tiltak i 
2014. Mo i Rana har en positiv effekt på ca. 1,0 mill. kr som følge av flytting av lokal PO-rådgiver og 
økonomirådgiver til sentral stab.  
 
Tiltaksplanen beløper seg til 1,515 mill. kr og er ROS-analysert og drøftet med de tillitsvalgte. 
 
Budsjettet til Mo i Rana ligger med en ubalanse mellom somatikk og psykiatri på ca. 2,0 mill. kr, og det er 
behov for tiltak innenfor somatisk virksomhet for å oppnå økonomisk balanse og for å muliggjøre vekst 
innenfor psykisk helse. 
 
Mo i Rana jobber også med tiltak for å redusere årsverksforbruket ytterligere. 
 
Mosjøen: 
 

Tiltak 2014 Helgelandssykehuset Mosjøen

Navn Kort beskrivelse

Effekt 1000 

kr:

Effekt 

tidsplan

Innarb i 

budsj 

(ja/nei)

ROS 

analysert

Drøftet tillits 

valgte

somatikk:

red 0,5 fysioterapeut gjennomført ved avgang i stilling 230 høst -13 ja ja ja

red 0,5 LMS, fagkonsulent gjennomført ved avgang i stilling 210 høst -13 ja ja ja

red 0,4 renhold gjennomført ved avgang i stilling 160 høst -13 ja Nei Nei

leger skriver mer selv sparer ved redusert bruk av documed (i verksatt) 200 høst -13 ja Nei Nei

red 0,5 ergoterapeut under gjennomføring 210 vår -14 ja ja ja

red 0,65 jordmor u planlegg, 15% er salg til Vefsn komm. 320 jan-14 ja ja ja

forel red 0,5 øyesykepl pga vakant øyelegstilling 225 jan-14 ja ja ja

vak øyelege bare budsjettert med innleie 10 uker 600 jan-14 ja

red 1,12 årsverk med.avd. Gjennomføres fra januar 480 jan-14 ja ja ja

red 1,94 årsverk intensiv Når LV-tlf opphører 850 ? ja Nei Nei

salg 1 bolig 2 leil 1 bolig overført fra 2013, takst klar 3000 ja Nei Nei

ferievikarer i null ingen avd har budsjett for ferievikarer 1200 ja Nei Nei

psykiatri:

red 0,5 sekretær gjennomført ved avgang i stilling 220 ja * *

0,5 miljøter. døgn b&u midlertidig vakant 265 ja * *

red 0,8 fagarb. teknisk gjennomført ved avgang i stilling 348 ja * *

0,5 testtekn nevropsyk midlertidig vakant 240 ja * *

red 0,7 aktivitør døgn voksne gjennomført ved avgang i stilling 310 ja * *

1 fam.terapeut fam.avd. midlertidig vakant 510 ja * *

ferievikarer i null ingen avd har budsjett for ferievikarer 100

total reduksjon: 10,1 årsverk i budsjett for 2014 9 678                 
 
Mosjøen har en årsprognose på ca. 7,0 mill. kr i underskudd. Tar vi hensyn til boligsalget som forbedrer 
resultatet så er det reelle driftsresultatet minus 9,0 mill. kr. For 2014 reduseres basisrammen med 3,5 
mill. kr. Driften slik den er på dagens nivå må i tillegg ta ned lønns- og prisvekst på ca. 4,0 mill. kr. Dette 
betyr i sum en omstillingsutfordring på ca. 16,5 mill. kr.  
 
Mosjøen har selv med en tiltaksplan på 11,078 mill. kr et tilpasningsproblem i budsjettet på ca. 10,0 mill. 
kr. I tiltaksplanen ligger det årsverksreduksjoner på 10,1 årsverk. Mosjøen har likevel behov for større 
tiltak for å kunne komme i økonomisk balanse. Ytterligere tiltak som det jobbes med men som ikke er 
innarbeidet i budsjettet er tiltak i forhold til ferieavvikling, LEAN-prosjekt, samarbeid mellom avdelinger, 
gjennomgang av drift og flere ENØK-tiltak. 
  
Alle tiltakene til Mosjøen var med i grunnlaget i forbindelse med drøftingsmøte den 27.11.13 
vedrørende budsjett 2014.  I tillegg har det vært egne drøftingsmøter/analyser for enkeltsaker.  
Når det gjelder tiltak under psykisk helse så er disse ikke formelt drøftet som enkeltsaker, men 
gjennomgått på møte med tillitsvalgt ved DPS den 09.10. og 23.10. 
 
Mosjøen jobber i tillegg med tiltak innenfor dagkirurgi og øvrig medisinsk virksomhet. 
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Sandnessjøen:  
Tiltak 2014 Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Navn Kort beskrivelse

Effekt 1000  

kr:

Effekt 

tidsplan

Innarb i 

budsj 

(ja/nei)

ROS 

analysert

Drøftet tillits 

valgte

Adm

30% sekretærkapasitet overføres merkantil (Iverksatt) 140                    1. janunar Ja

Ikke 

behov Ikke behov

Sykepleiefaglig rådgiver(40%)
Tatt ned ved organisasjonsendring, overføres område 
kirurgi/akutt Ingen økonomisk1. janunar Ja

Ja, IFOB 

med org. 

prosj.

Kirurgisk område

Økt kirurgisk aktivitet

Kirurgisk aktivitet økes med 10%. Fokusområde 
ØNH, Gyn, og pasienter som i dag resier ut av 
foretaket. 2 430                1. janunar Ja

Redusert overtid Operasjon/Anestesi

Anestesileger har i dag 1/2 timer overtid FØR 8.00. 
Dette arbeidet skal nå ferdigstilles dagen før innen 
vanlig arbeidstid 750                    1. janunar Ja

Ressursbank reduseres ned fra 2 til 1 stilling 500                    1. janunar

Fereiavvikling kir sengepost
Sengeantallet (og bemanning) reduseres fra 17 til 14 
senger i 8 uker på sommeren

 Ingen 

økonomisk, Ja ja ja

Redusert bemanning kir. lettpost Pleiebemanningen reduseres på ettermiddag. 150                    1. janunar Ja Ja ja

Ferieavvikling Fødeavdeling ssj
Fødeavdelingen stenges i 4 uker i samarbeid med 
Rana

 Samme drift 

som 2013 Ja Ja

Redusert bemanning Fødeavdeling ssj 375                    1. april Ja Ja

Ferieavvikling Fødestue - 4 uker stengt 1 årsverk fjernes ved omlegging av turnus. 

 Samme drift 

som 2013 

Nei Ja

Spes. 

Kommentert 

i budsjett 

høring.

Dialyse Brønnøysund 25 % redusert bemanning                     125 
1. janunar Nei

Står 

vakant Ikke behov

Redusert kjøp fra Brønnøy kommune

2*40% stillinger kjøpt fra Brønnøy kommune for til 
støtte av drift av dialyseavdeling sies opp. Arbeidet 
ivaretas av jordmødre. 150                    1. juni Ja Ja

Kjøpt  

tjenste. TV 

med på ros 

arbeid

Vakans gynekolog.

LIS-lege som sluttet desember 2014 erstattes ikke, 
og 5. gynekologstilling holdes vakant minst inntil 1. 
juli 560                    1. jan Ja

Gjennomgått 

med leger, 

ikke formelt 

drøftet.

Medisinsk område

Redusert sengetall 

Indremedisinske senger reduseres fra 23 til 21. Bedre 
kontroll med utskrivningsklare pasienter, bedre flyt på 
intern poliklinikk og bere samarbeid post/leger skal ta 
ned belegg/behov. 1 080                1. janunar Ja

Redusert variabel-lønn
Styrket grunnbemanning skal gi redusert innleie ved 
fravær 500                    1. janunar Ja

Med lettpost avvikles 0,3 stilling, 3 senger. Avviklet fra juli 2013 70                      1. juli Ja Ja

Permisjon Overlege i permisjon fra 1. januar erstattes kun 50% 490                    1. janunar Ja

Redusert varabel lønn leger
Omlegging av turnus og styrking av aktiv tid skal gi 
reduserte lønnskostnader 370                    1. februar Ja

Ferieavvikling
Sengetall reduseres med 2 senger i 8 uker under 
sommerfereavviklingen 220                    Ja

Inhospital rehabilitering

450 liggedøgn flyttes hjem fra HRIS og 1 
rehabiliteringsseng opprettes på medisinks 
sengepost.

 Omfordeling 

av resurser  
1. janunar Ja

Optimal utnyttelse av ekstern leverandør 
av helsetjenester Begrense bruk til nedre kontraktsgrense. 495                    1. januar Ja

Ikke 

behov

Redusert lege HRIS Stilling for lege ved HRSI reduseres til 50% 350                    1. januar Ja Ja

Åpningstid lysenhet reduseres
dagens pasienttall forsvarer redusert åpningstid. 
Reduseres fra 100% til 35% stilling 325                    1. januar Ja Ja

Sykepleier i redusert stilling Stillingreduseres fra 100 til 70% ved naturlig avgang 150                    1. janunar Ja

Intern Service

Redusert bemanning kjøkken 0 - 25% svangerskapspermisjon erstattes ikke 8 mnd 40                      1. januar Ja

Ikke 

behov

Rørlegger reduser 45% Rørlegger som har gått i pensjon erstattes ikke 195                    1. janunar Ja

Ikke 

behov

Reduksjon merkantil 430                    1. janunar Ja

Ikke 

behov

Clockwork Prosjektstilling reduseres fra 80 til 50% 100                    1.april Ja

Ikke 

behov

Psykiatri

Dag/vop slås sammen Brs og SSj Avdelingene slås sammen 

Psykiatri 4,75 årsverk vakant 2 300                1. janunar

Sum 12 295              

Alle tiltak som er innarbeidet i budsjettet er drøftet med tillitsvalgte i forbindelse med drøfting av budsjettet

Ytterligere tiltak

Totalt sengeantall
Gjennomgang av totalt sengeantall med tanke på 
reduskjon av kapasitet og bemanning. Nei

Økt aktivitet Sør-Helgeland

Ansettelse av kardiolog med hoved-virke på Sør-
Helgeland skal bidra til redusert lekkasje av pasienter 
ut av vårt område. 1000 1. oktober Nei

Effektiv dagkirurgi

Flyt av pasienter som er inne for dagkirurgi mellom 
ulike avdelinger i Sykehuset er ikke optimal. Prosess 
fra mottak, undersøkelse, ogerasjon, oppvåkning og 
utskrivning skal forbedres betydelig 3000 1. september Nei
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      Sandnessjøen har en årsprognose på ca. 13,6 mill. kr. i underskudd. For 2014 får den en rammeøkning til 
somatisk drift på 3,1 mill. kr og til psykisk helse en rammeøkning på 2,6 mill. kr. etter at lønns- og 
prisvekst er tatt hensyn til. Dette vil hjelpe på omstillingsutfordringen til Sandnessjøen i den grad 
driftskostnader reduseres eller holdes på dagens nivå. Sandnessjøen får også positiv effekt på ca. 1,0 
mill. kr. av at lokal PO-rådgiver og økonomirådgiver flyttes til sentral stab. 
 
Tiltaksplanen til Sandnessjøen beløper seg til 12,295 mill. kr., og i planen ligger en årsverksreduksjon på 
4,0 årsverk. Årsverksreduksjonen er for lav og det må jobbes med ytterligere tiltak for å ta ned årsverk 
slik både Mo i Rana og Mosjøen har gjort, og fortsetter å gjøre. 
 
Det jobbes i tillegg med tiltak som går på antall senger, økt aktivitet Sør-Helgeland og effektiv dagkirurgi. 
 
Tiltaksplanen til Sandnessjøen må styrkes med ytterligere tiltak innenfor somatikk, da budsjettet slik det 
ligger i dag har en ubalanse mellom somatikk og psykiatri på 3,5 mill. kr.  
 
Alle tiltak som er innarbeidet i budsjettet er lagt fram for de tillitsvalgte, men hvert enkelt tiltak er ikke 
drøftet.  
 
 
Ambulanseområdet: 
 
Tiltak 2014 Helgelandssykehuset ambulanse

Navn Kort beskrivelse

Effekt 1000 

kr:

Effekt 

tidsplan

Innarb i 

budsj 

(ja/nei)

ROS 

analysert

Drøftet 

tillits 

valgte
Reduksjon kostnader ambulansebåt

Økt samhandling mellom ambulansebåttjenesten og 
AMK        Inngå innkjøpsavtaler for bunkers, 
smøreolje etc til alle ambulansebåtene 500 ja ja Ja

Dekning av variabel lønn i forbindelse 
med transport av psykiatriske pasienter  
til NLSH

Intern overføring av budsjettmidler fra psykiatri.          
Økt smaarbeid mellom psykiatritjenesten, 
ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten 670 ja ja Ja

Justering av ambulanse dimensjonering  
omr SSJ

Endring av turnuser for to ambulansebiler 
Sandnessjøen 1000 ja ja Ja

Sum 2170  
 
 
Budsjettforslagene for de enkelte bilambulansestasjonene er gjennomgått med lokale tillitsvalgte og 
verneombud. 
Foretakstillitsvalgte og hovedverneombud er innkalt til drøftingsmøte 04.12 for drøfting av budsjett, tiltak 
og ros analyser.  
 
Ambulanseområdet jobber med revidering av ambulanseplan med kostnadsreduksjon som mål, og 
arbeider også med kostnadsreduserende tiltak som gjelder ambulansebåtene. 

 
ENØK  
 
Foretaket skal gjøre investeringer i forbindelse med ENØK tiltak som vil gi en samlet besparelse på 0,583 
mill. kr i året. Beregnet halvårseffekt av dette tiltaket i 2014 er på kr. 0,290 mill. kr. 

 
Diverse om tiltak 
Flere større tiltak er ikke innarbeidet i budsjettene som nevnt over, og dette er tiltak som vil komme inn i 
tiltaksplanen etter hvert som de er ROS-analysert og besluttet iverksatt. 

 
De tiltakene som ligger i tiltaksplanen er ikke ferdig risikovurdert, og sannsynligheten for at den estimerte 
effekten for noen av tiltakene vil reduseres etter en gjennomgang er stor. Dette innebærer at foretaket må 
fortsette å jobbe kontinuerlig med å redusere kostnadsnivået. 
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4.0 AKTIVITET  
 
4.1 Utvikling av tjenestetilbud og prioritering  
Utvikling av tjenestetilbud og prioritering av spesialisthelsetjenesten er i tråd med befolkningens behov og 
god samhandling med primærhelsetjenesten. Dette innebærer en reduksjon i sykehusforbruk i tråd med 
nasjonalt gjennomsnitt, både for heldøgnsopphold og polikliniske konsultasjoner. Det skal skje en 
ytterligere dreining fra døgnopphold til dagopphold, spesielt innen kirurgi. Gjestepasienter bruket skal 
reduseres, der dette er faglig riktig. Faglige prioriteringer vil innrettes etter prioriteringer gitt i 
oppdragsdokumentene i perioden.  
 
 
Aktiviteten for de ulike områdene for Helgelandssykehuset er planlagt følgende: 
 
Helgelandssykehuset HF Aktivitetsplan 2014
Aktivitetsområder Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum
DRG plan 2013 6 684 3 064 5 762 15 510

DRG prognose 2013 6 302 2 974 5 402 14 678

DRG plan 2014 6 434 2 915 5 660 15 009
VOP pol. Hab nev psyk. plan 2013 8 500 6 470 11 000 25 970
Prognose 2013 8 967 6 435 8 033 23 435
VOP pol. Hab nev psyk. plan 2014 8 310 7 113 10 860 26 283
BUP poliklinikk plan 2013 4 000 2 550 5 500 12 050
Prognose 2013 4 133 2 652 4 286 11 071
BUP poliklinikk plan 2014 4 000 2 420 5 014 11 434
VOP liggedøgn plan 2013 2 450 3 771  - 6 221
Prognose 2013 2 643 3 574 6 217
VOP liggedøgn plan 2014 2 575 3 850 6 425
BUP liggedøgn plan 2013  - 1 790  - 1 790
Prognose 2013 1 946 1 946
BUP liggedøgn plan 2014 1 920 1 920
RUS liggedøgn plan 2013 2 796  -  - 2 796
Prognose 2013 2 924 2 924
RUS liggedøgn plan 2014 2 720 2 720
DRG: Alle opphold med ISF-refusjon inkl gjestepas.  
 
4.2 Somatikk 
 
Plantall 2014 for somatikk bygger på videreføring av heldøgnsaktivitet for 2013, med en økning på ca. 2 
%.  Dette er lavere enn plantallene for 2013, og arbeidet med ytterligere reduksjon av heldøgnsopphold 
vil fortsette i tråd med effekt av samhandlingsreformen. Det er planlagt en økt dagkirurgisk aktivitet der 
det er potensial for å korte ned ventetider og hente hjem gjestepasienter. Det har vært en reduksjon på ca 
5 % innen for polikliniske konsultasjoner, og det er planlagt omtrent uforandret nivå 2013, men forholdet 
mellom nyhenviste og kontroller bør endres i tråd med at primærhelsetjenesten overtar flere kontroller, 
samtidig som det er potensial for å hente tilbake polikliniske konsultasjoner som foregår utenfor 
helseforetaket. Dreiningene for vekting av kirurgiske DRG-er på bekostning av medisinske DRG-er 
merkes og det har vært en redusert index innenfor medisinsk område i 2013.  
 
Økning av ISF-andelen til 50 % i 2014 vil gi utfordringer knyttet til løpende oppfølging ift plantall.   
 
Andre faktorer som vil påvirke aktivitetsnivået er arbeid med reduserte ventetider og fjerning av fristbrudd 
som videreføres og intensiveres i 2014. Det pågår også flere kvalitetsprosjekt på pasientforløp og 
pasientflyt som forventes å påvirke aktivitetsnivået for 2014. 
 
Innen somatikk vil oppfølging av regionale fagplaner være premissgivende for prioritering av planlagt 
aktivitet.  
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4.3 Psykisk helse 
 
Plantall 2014 for psykiske helse bygger på mål om snitt 3 konsultasjoner pr dag innenfor psykisk 
helsevern voksne, 2 konsultasjoner innenfor psykisk helsevern barn og unge, og representerer en økning 
ift prognosen 2013 på ca. 12 % innenfor VOP og ca. 3 % innenfor BUP. Det er påbegynt arbeid med å 
utvikle nye styringsindikatorer for psykiatrien og dette arbeidet sammen med prosjektet som skal se på 
behandlingsforskjeller vil kunne dreie aktiviteten i 2014 noe. 
 
Innfor psykisk helse vil videre arbeidet med styrking av akuttfunksjon gjennom ambulant akutteam 
fortsette. Endringer i tilbudet ved Nordlandssykehuset som følge av tilpasning til strategiplan II vil også gi 
økt utfordringer innenfor psykisk helse.  

 
 

5.0 BÆREKRAFTSANALYSE 
 
Bærekraftsanalysen ble behandlet i styresak 70/2013 den 18.09.2013. Bærekraftsanalysen er nå 
oppdatert med de siste rammeendringene fra Helse Nord.  Disse endringene forbedrer prognosen for et 
positivt resultat og det å kunne oppnå et resultat i henhold til resultatkravene. For 2014 viser 
bærekraftsanalysen et økonomisk resultat på 26,6 mill.kr. noe som øker til 48,4 mill.kr. i 2015.  
 
 
Endringene som gir økte inntekter siden forrige sak om bærekraftsanalysen er generell styrking av HF, 
styrking kapitaltilskudd og et trekk på lavere pensjonskostnad. Øvrige økninger på inntektene antas å bli 
brukt til å finansiere tilsvarende oppgaver/kostnader, og er ikke tatt med verken på inntekts- eller 
kostnadssiden.  
Endringer på kostnadssiden som er medtatt er nye stillinger, driftstilpasning Mosjøen, styrkning innkjøp 
og kostnader til utviklingsprosjektet for foretaket. De nye stillingene som er planlagt er EPJ -koordinatorer, 
eiendomssjef, samhandlingssjef og sjef prehospitalt område. I tillegg vil det bli etablert en kategori leder 
for innkjøp i regi av Helse Nord. 
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Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vedtatt ramme 2013 1 139,0 1 139,0 1 139,0 1 139,0 1 139,0 1 139,0 1 139,0 1 139,0 1 139,0

ISF og andre inntekter 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0

Inndragning engangsbevilgning Liverpool Care -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Inntektsmodell somatisk virksomhet 20,0 36,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

Inntektsmodell psykisk helsevern 16,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

Vridning fra døgn til dag, psykisk helsevern -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Inntektsmodell TSB 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Kreftplan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Lungeplan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Nyreplan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Samhandlingreform Ø-hjelp -1,0 -2,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Utredning Helgelandssykehuset 2,0

Kompensasjon kostnadsføring FIKS 1,2 1,2 1,2

Kompensasjon FIKS deltakelse 1,4 1,4 1,4

Fagansvarlig helsefaglæringer 0,5 0,5

Styrkning HF estimat 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

Trekk lavere pensjonskostnad -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Strkning kapitaltilskudd 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Sum driftsinntekter 1 584,0 1 660,5 1 689,5 1 693,0 1 690,4 1 690,4 1 690,4 1 690,4 1 690,4

Budsjetterte driftskostnader 2013 ekskl  avskrivninger 1 498,9 1 498,9 1 498,9 1 498,9 1 498,9 1 498,9 1 498,9 1 498,9 1 498,9

Ø-hjelpsplasser i kommunene 5,0 6,0 8,0

Kostnadsøkning FIKS 5,0 14,0 26,0 27,0 26,0 24,0 24,0 22,0

Nye sti ll inger, Epj, eiendom, samhandling, prehospital 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Økning ambulanse forbruk 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

MR-kostnader 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ambulant akutteam 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Nye ti lbud psykisk helse/rus 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rekrutteringskostnader 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Nye Basefasil iteter Br.sund 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Driftstilpassning Mosjøen 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Styrkning innkjøp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Utredning HF 2,0

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 503,9 1 552,9 1 561,9 1 565,9 1 566,9 1 565,9 1 563,9 1 563,9 1 561,9

Avskrivninger åpningsbalansen 49,7 45,3 45,3 45,0 44,0 44,0 41,5 27,5 10,0

Øvrige avskrivninger 27,0 33,4 33,4 35,0 37,0 39,0 40,7 44,6 49,5

Sum avskrivninger 76,7 78,7 78,7 80,0 81,0 83,0 82,2 72,1 59,5

Budsjettert netto renter 2013 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Endring renter -1,1 -2,9 -4,9 -6,9 -8,9 -10,8 -11,6 -11,3

Netto rente 3,4 2,3 0,5 -1,5 -3,5 -5,5 -7,4 -8,2 -7,9

Totale kostnader 1 584,0 1 633,9 1 641,1 1 644,4 1 644,4 1 643,4 1 638,6 1 627,8 1 613,5

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år -7,5

Økonomisk Resultat -7,5 26,6 48,4 48,6 46,0 47,0 51,8 62,6 76,9

Vedtatt resultatkrav 5,0 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -12,5 16,6 33,4 28,6 26,0 27,0 31,8 42,6 56,9  
 
Bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset HF bedrer sin økonomiske bærekraft i årene fremover, 
og at man har mulighet for å oppnå et økonomisk resultat som er bedre enn resultatkravet. Dette 
forutsetter fremdeles stort fokus på kostnadsreduserende tiltak. 
 
Det er likevel usikkerhet til hvordan økning i ISF-satsen og kvalitetsbasert finansiering vil slå ut. 
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6.0 INVESTERINGER 
 
6.1 Investeringsramme 
 
Styret til Helse Nord RHF behandlet i ”Styresak 113-2013 - Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – 
oppfølging avstyresak 72-2013, endelig vedtak”, oppdatering av investeringsramme. Helse Nord RHF 
vedtok følgende: 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til redegjørelsen i saken og legger vedtatt investeringsplan 2014-2021 

til grunn for den videre planleggingen i foretaksgruppen. 
 
2. Styret godkjenner følgende justeringer i investeringsplanen for 2014: 

• Helseforetakene tildeles tilsamen 3,5 mill kroner i økt investeringsramme for 2014 til 
gjennomføring av VAKe-prosjektet. 

• Investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF økes med 15 mill kroner i 2014 
• Helseforetakenes rammer økes med 26,3 mill kroner til gjennomføring av ENØK-investeringer på 

til sammen 39 mill kroner. 
 
Investeringsrammene for 2014 var tidligere satt til 36,4 mill. kr men nå økt til 55,65 mill.kr for 
Helgelandssykehuset HF. Følgende investeringsplan ble da vedtatt for Helgelandssykehuset:  

 

 
 
 
For Helgelandssykehuset er det gitt følgende kommentarer i sakspapirene til styresak 113-2013 som 
nevnt ovenfor: 
 
”Fremskrivningen viser at helseforetaket står overfor avvik på 3 til 5 mill kroner i 2013-2014. Fra 2015 og 
fremover vil helseforetaket kunne realisere resultater på 11 til 47 mill kroner bedre enn budsjettert, selv 
etter at driften foreslås styrket med ca 30 mill kroner pr år i perioden. Dersom de vedtatte resultatkrav 
realiseres, vil helseforetaket ha betalt tilbake kassakreditten i løpet av 2015. Deretter vil likviditeten 
styrkes betydelig i løpet avperioden. Dette er et godt grunnlag for investeringer i nytt sykehus. 
Styret har bedt om og fått skjerpet resultatkravet frem til nytt sykehus på Helgeland står ferdig.” 
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6.2 Investeringsdisponering 
Helgelandssykehuset har disponibel investeringsramme på 55,65 mill.kr for 2014. 
Foreløpig disponering: 
 

INVESTERINGSRAMME 2014 55 650

Egenkapitalinnskudd KLP -3 700

Ambulanser -3 750

ENØK-tiltak -4 100

VAKe -950

Varise -500

Hjerteovervåking amb. -2 000

-15 000

Til disposisjon 40 650

Mo i Rana -19 000

Mosjøen -11 320

Sandnessjøen -10 330  
 
 
Helse Nord har i plan 2014-2017 holdt av investeringsramme til gjennomføring av ENØK tiltak. De 
tekniske sjefene har i samarbeid med RHF-et utarbeidet forslag til prioritering og gjennomføring av ENØK 
tiltak. Dette forutsetter tilskudd fra ENOVA og at foretaket også prioriterer midler innenfor egen ramme. Vi 
har fått økte rammer fra Helse Nord på 3,3 mill. kr. og prioriterer fra egen ramme 0,8 mill. kr. ENØK 
investeringene er forventet å gi en årlig besparelse på kr. 0,583 mill. kr.  
 
VAKe står for videobasert akuttmedisinsk konferanse og er et verktøy for kommunikasjon med bilde, lyd 
og sanntids pasientdata (fra pasientmonitor) mellom ulike enheter og nivå i Helse Nords 
spesialisthelsetjeneste, og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Implementering av dette 
prosjektet krever investeringer i 11 sykehus i Helse Nord på til sammen 3,5 mill. kr. Helse Nord har fordelt 
et like stort beløp til hvert sykehus, og vår andel av denne rammen er 0,950 mill. kr.  
 
Foretaket har lange ventelister innenfor behandling av åreknuter. Det finnes nå en ny behandlingsmetode 
som gjør denne behandlingen enklere, men som da krever investering for å kunne laserbehandle 
åreknuter. Dersom det kirurgiske fagmiljøet blir enige om at dette er behandlingsformen for denne 
pasientgruppen, så krever dette en investering på ca. 0,5 mill. kr. Beslutning er ikke endelig tatt, men det 
er likevel tatt med i investeringsplanen. 
 
Det er behov for utskifting av hjerteovervåkingsenheter av merke Zoll i alle ambulansebiler og 
ambulansebåter. Det pågår nasjonal anbudsinnhenting i regi av HINAS. Estimert pris er kr. 100.000,- til 
150.000,- pr. enhet, og vi har behov for totalt 19 enheter (16 biler og 3 båter). Medtatt i 
investeringsplanen med 2,000 mill. kr. 
 
Sykehusenhetene har i sine oversikter over investeringsbehov for 2014 levert oversikter på til sammen 
50,0 mill. kr. Dette er ca. 10,0 mill. kr. mer enn disponibel ramme. 
Sykehusenhetene har prioritert sine behov, og det er da bevilget midler til det utstyret som har hatt 
prioritet 1-5.  
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7.0  LIKVIDITETSBUDSJETT  
 
Likviditeten har i løpet av 2013 forbedret seg noe. Dette er også litt bedre enn budsjettert likviditet.  
 
Likviditeten for 2014 forventes å forbedre seg ytterligere, da investeringene er mindre enn de ordinære 
avskrivningene, etterslepet av investeringer er høyt og med et forventet resultat med 10 mill i overskudd. 
Likviditeten ved start av 2014 er estimert til 50,0 mill.kr. av en trekkramme på 200 mill.kr. Dette forventes 
å reduseres og forbedres seg til brukt trekkramme på 38 mill.kr. i løpet av 2014. Et eventuelt etterslep i 
investeringene for 2014 vil gi bedre likviditet. 
 

Helgelandssykehuset HF
Likviditetsbudsjett 2014 (hele 1.000)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 10 000
Ordinære avskrivninger 72 000
Diff pensjonskostnad/premie 5 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 87 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2013 -30 000
Investeringsbudsjett 2014 -55 650
Ubrukte investeringsrammer 2014 UB 10 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -75 650

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0
Avdrag lån 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0

Netto endring i kontanter 01.01.2013-31.12.2013 11 350

IB 01.01.2014 (anslag) -50 000
UB 31.12.2014 -38 650

Trekkramme -200 000
Ubenyttet trekkramme estimat 161 350

 
 
Likviditetsbudsjett har over år blitt forbedret og det brukes mindre og mindre av kassekreditten. For 2012 
var det store investeringer i MR og CT som medførte ingen forbedring av likviditeten i forhold til året før. 
For 2013 er likviditeten forbedret seg gjennom året og forventes og bli -50 mill.kr ved utgangen av året. 
For 2014 forventes likviditeten å bli ytterligere forbedret, men økte investeringsrammer vil medføre at 
likviditetsforbedringen ikke blir så stor som først antatt. 
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          Vedlegg 2 


