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Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi 
 
Møtedato: 28.05.13 
Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre 
 
 
 
 
Innledning 
 
 
Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april 2013 som oppsummerer resultatene fra 
virksomhetsområdene i helseforetaket. 
 
 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat og tiltaksrapport april 2013 til orientering. 

 
2. Styret presiserer viktigheten av at tiltaksarbeidet intensiveres, slik at de forventede effekter oppnås. 
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
  
Saksbehandler: Foretaksledelsen og stabspersonell 
 
 
Vedlegg: Resultat og tiltaksrapport april 2013  
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Resultatrapport april 2013 
Helgelandssykehuset HF 

 
Oppsummering av resultatutvikling 
 
Resultatkravet i 2013 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr.  
 
Driftsresultatet per 04/2013 viser et underskudd på 3,9 mill.kr. som er en forverring fra forrige måned 
med 4,5 mil.kr. Etter avslutning av regnskapet ble det ved avstemming oppdaget feil i ISF-inntektene på 
ca 1,0 mill.kr. Det korrigerte resultatet for april vil da være et underskudd på 2,9 mill.kr. Sammenlignet 
med samme periode forrige år er det en forbedring på 9,6 mill. kr.  
 
Budsjettavviket per 04/2013 viser et korrigert negativt avvik med 4,6 mill. kr.  
 

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12

Helgelandssykehuset HF
Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000)

2011 2012 2013

 
 
 

900

1 500

Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12

Helgelandssykehuset HF
Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng

2013 2011 2012   

1 200

1 400

Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12

Helgelandssykehuset HF
Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable

2011 2012 2013  
 
 



 

Side 8 av 69 
STYREDOKUMENT 28.05.2013.docx 

 

 

 
Økonomi. Resultatet for april (korrigert) er negativt med 3,5 mill.kr og gir et negativt resultat hittil i år på 
2,9 mill.kr.  
 
Hovedområdene for det dårlige resultatet for april er høye pasienttransportkostnader, drivstoffkostnader 
ved ambulansebåter og noe inntektsavvik ved somatikken i Sandnessjøen. 
 
De høye pasienttransport kostnadene er spesielt innen fly og drosje. Flykostnadene har økt betydelig da 
Norwegian la ned sin rute mellom Bodø og Tromsø. Budsjetteringen av disse kostnadene mellom mars 
og april feilet noe, pga noe feil periodisering rundt påsken. Ambulanse området har et overforbruk spesielt 
innen båtambulanse denne måneden, der det har vært et etterslep av drivstoffkostnadene pga Basware 
problemene forrige måned. Somatikken i Sandnessjøen har et negativt avvik på 2,7 mill.kr. hittil i år, 
korrigert for rett ISF-bokføring. Dette skyldes redusert ISF inntekt pga noe lav aktivitet. I tillegg er det et 
inntektsavvik pga ikke gjennomførte tiltak på leiekontrakt med Nordland fylkeskommune om tannklinikk 
og legevakts formidling.  
 
Personell. For april hadde Helgelandssykehuset et forbruk på 1379 månedsverk. Sammenlignet med 
hittil i fjor er forbruket redusert med 7,5 månedsverk. Mo i Rana og Mosjøen har hatt en nedgang i 
månedsverk fra i fjor, mens ambulanse området og Sandnessjøen har hatt en økning. 
Sykefraværet per februar er på 7,8 %, noe som er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra samme periode i 
fjor 
 
Aktiviteten innen somatikken er lavere enn i tilsvarende periode i fjor og ift. plantall for 
heldøgnsinnleggelser, daginnleggelser, dagkirurgi og poliklinikk. Aktivitetsavviket er sammensatt og må 
analyseres nærmere. Innen psykisk helsevern er aktiviteten noe lavere enn i fjor og lavere enn plantall. 
Dette må sees i sammenheng med vakante stillinger i VOP og BUP, og registrerings problemer i 
forbindelse med overgang til DIPS-BUP. 
 
 
Økonomi 
 
Resultat 
Resultat for april måned er negativt og viser et underskudd på 4,5 mill.kr. Korrigeringen er ikke hensyns 
tatt i tabellene, pga at feilen ble oppdaget etter regnskapsavslutning.  
 

Mars

Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring 
ift 2012

Endring i 
%

Basisramme 96,5 98,9 98,9 0,0 0 % 384,6 384,6 0,0 0 % 21,8 6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 17,3 18,9 17,2 1,6 10 % 67,8 69,5 -1,7 -2 % -0,6 -1 %
ISF kommunal medfinansiering 6,8 5,5 7,1 -1,6 -23 % 26,2 27,6 -1,3 -5 % -1,5

Samlet ordinær ISF-inntekt 24,1 24,3 24,3 0,0 0 % 94,0 97,1 -3,0 -3 % -2,0 -2 %
ISF av legemidler utenfor sykehus 1,9 1,0 1,5 -0,5 -35 % 5,2 5,9 -0,7 -12 % -1,1 -18 %
Gjestepasientinntekter 0,1 0,2 0,4 -0,2 -51 % 0,8 1,0 -0,2 -18 % -0,1 -12 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 2,8 3,0 2,9 0,1 2 % 11,4 11,6 -0,1 -1 % 0,3 2 %
Utskrivningsklare pasienter 0,1 0,3 0,2 0,1 22 % 0,4 1,0 -0,6 -57 % -2,1 -83 %
Inntekter "raskere tilbake" 0,7 0,9 0,7 0,2 35 % 3,1 2,7 0,5 17 % 0,3 10 %
Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,1 0,1 0,0 9 % 0,3 0,3 0,0 0 % -0,1 -24 %
Andre driftsinntekter 8,4 4,8 4,3 0,5 12 % 27,8 26,6 1,2 5 % 4,5 19 %
Sum driftsinntekter 134,7 133,4 133,2 0,2 0 % 527,7 530,6 -2,9 -1 % 21,4 4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 9,1 9,3 9,0 0,3 4 % 36,0 35,5 0,5 2 % 1,2 4 %
Kjøp av private helsetjenester 6,3 4,9 5,4 -0,5 -10 % 21,1 21,6 -0,5 -2 % 2,4 13 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 12,3 7,8 10,1 -2,3 -23 % 42,4 40,5 1,9 5 % -5,3 -11 %
Innleid arbeidskraft 0,2 1,1 0,4 0,7 205 % 2,1 1,3 0,8 59 % -0,5 -18 %
Lønn til fast ansatte 60,2 62,9 60,9 2,0 3 % 239,4 239,4 0,0 0 % 10,0 4 %
Vikarer 2,4 2,3 2,4 -0,2 -7 % 9,3 8,7 0,6 7 % -0,5 -5 %
Overtid og ekstrahjelp 2,6 2,4 2,1 0,3 15 % 10,5 7,1 3,4 48 % 0,7 7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 11,6 12,3 15,4 -3,1 -20 % 49,1 52,7 -3,5 -7 % 0,2 0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,1 -4,0 -2,4 -1,5 62 % -13,3 -9,8 -3,5 36 % -0,9 7 %
Annen lønnskostnad 4,7 4,6 5,6 -1,0 -17 % 18,6 21,4 -2,9 -13 % -0,5 -2 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 67,2 69,4 68,9 0,5 1 % 266,6 268,2 -1,6 -1 % 8,2 3 %
Avskrivninger 5,9 6,0 6,1 0,0 -1 % 23,7 24,3 -0,6 -2 % 1,1 5 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Andre driftskostnader 21,8 28,2 17,6 10,6 60 % 92,4 85,1 7,3 9 % 4,9 6 %
Sum driftskostnader 134,1 137,9 132,5 5,3 4 % 531,3 527,8 3,5 1 % 12,8 2,5 %
Driftsresultat 0,6 -4,5 0,7 -5,2 -742 % -3,6 2,8 -6,4 -227 % 8,6 71 %
Finansinntekter 0,1 0,1 0,1 0,0 80 % 0,3 0,2 0,1 73 % 0,1 -25 %
Finanskostnader 0,1 0,1 0,3 -0,2 -65 % 0,7 1,3 -0,6 -46 % 0,0 -5 %
Finansresultat -0,1 0,0 -0,3 0,3 -91 % -0,4 -1,1 0,8 -67 % 0,1 22 %
Ordinært resultat 0,5 -4,5 0,4 -4,9 -1185 % -3,9 1,7 -5,6 -336 % 8,7 69 %

April Akkumulert per April Akkumulert per April
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Inntektsavviket for foretaket er positivt i april men negativt hittil i år. ISF-inntekter på dag/døgn aktivitet 
og poliklinikk er lavere enn i fjor og lavere enn budsjett, selv om det har vært en noe positiv trend i april er 
inntektsavviket stort hittil i år. Nedgang i aktiviteten fra i fjor kan delvis forklares med endring knyttet til 
utskrivningsklare pasienter. Inntektsavviket vil bli nærmere analysert i sammenheng med gjennomgang 
av aktiviteten. 
 
ISF inntektene på kostbare legemidler er redusert fra i fjor med 18 %. Dette forklares delvis med redusert 
drg-vekting på kostbare legemidler på 10%. Dette vil ikke gi tilsvarende reduserte kostnader. Mottatt 
kredittnota på medikamenter på 1,1 mill.kr. som gjelder 2012, bidrar til positivt til totale varekostnader. 
 
Inntektsavviket i Sandnessjøen skyldes en aktivitet etter plan ved somatikken. Tiltak legevakt formidling 
med en års effekt på 1,75 mill.kr. er ikke gjennomført og har ikke hatt effekt ennå. Tiltak betaling 
tannbehandling i narkose og leieinntekter tannklinikk med en års effekt 0,6 mill.kr. er heller ikke 
gjennomført. 
 
Antall utskrivningsklare pasienter er sterkt redusert, men det var en økning i mars, som er blitt noe 
redusert i april. Få utskrivningsklare pasienter gir derfor minimal inntekt, samtidig som de som vi 
fakturerer ut på er det ofte uoverensstemmelse med kommunene for betaling av. Inntektene som man 
hadde i fjor vil ikke kunne være sammenlignbare. 
 
Kostnadsavviket er negativt denne måneden og hittil i år. På grunn av Basware problemene 
(fakturabehandlings system) som var i mars, ble det mest sannsynlig estimert noe lave driftskostnader i 
mars, som er noe av forklaringen til høye driftskostnader i april. Blant annet var drivstoffkostnadene på 
ambulansebåtene feil med 0,8 mill.kr, noe som gir tilsvarende økte kostnader for april. 
 
Høye pasienttransport kostnader, spesielt innen fly og drosje er økt betydelig. For fly ble kostnaden økt 
spesielt da Norwegian la ned sin rute mellom Bodø og Tromsø. Budsjetteringen av disse kostnadene 
mellom mars og april feilet noe, pga noe feil periodisering rundt påsken. Dette ga et ekstra stort negativt 
budsjett avvik i april.  
 
Varekostnader er over budsjett, men likevel lavere enn i fjor. Dette skyldes delvis lav aktivitet som 
genererer mindre kostnader. 
 
Sum lønn er for april over budsjett, men under budsjett hittil i år. For april måned er det høye kostnader 
på innleie av leger, da spesielt på røntgenleger ved Mo i Rana, der det nå må brukes innleie istedenfor 
faste røntgenleger. Fast lønn har også hatt en økning i april. Dette gjelder spesielt innen psykisk 
helsevern, der det er blitt ansatt en del personell i tidligere vakante stillinger. Vikarer, overtid og 
ekstrahjelp er rundt budsjett, samtidig som sykepengerefusjoner har økt noe. I forhold til i fjor er det 
mindre bruk av vikarer samtidig som det er økt bruk av overtid. Dette skyldes delvis at det har vært 
vanskelig å få tak i vikarer.  
 
Andre driftskostnader var for april spesielt høye. Hittil i år er andre driftskostnader høyere enn i fjor og 
høyere enn budsjett. Reduksjon av reisekostnadene som det er et stort fokus har for april måned hatt et 
overforbruk mens reisekostnaden hittil i år blitt redusert med 14 % sammenlignet med i fjor. 
Reisekostnaden er likevel høyere enn budsjetterte kostnader med 0,6 mill.kr. De kostnadsartene med 
størst overforbruk er pasienttransport fly og drosje. Disse har et overforbruk 1,1 mill.kr. hittil i år.  
 
 
Funksjons område analyse 
 
Helgelandssykehuset HF                                                Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 2013 201303 201304 Per 201303/201304
Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -20 832 0 -3 169 -4 588 -1 419
Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 299 0 2 249 1 933 -315
Fellesområde (inkl amb.) 5 914 5 000 1 504 -1 284 -2 788

Ambulanse -10 447 0 -164 -1 825 -1 661
Resultat HF -14 619 5 000 584 -3 939 -4 523
Budsjettavvik -19 619 -666 -5 605 -4 939
Tabell 1  (hele 1.000)  
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Somatikken har forverret resultatet fra forrige måned med 1,4 mill.kr. Samtidig har psykisk helse forverret 
resultatet med 0,3 mill.kr. fra forrige måned. Fellesområdet har forverret resultatet med 2,7 mill.kr, der 
pasienttransport har forverret resultatet med 2,9 og ambulanse med 1,6 mill.kr. 
 
Helgelandssykehuset HF                                                Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 pr. April 2013 pr. April Pr. 201204/201304
Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -8 452 -4 588 3 864
Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 385 1 933 1 548
Fellesområde (inkl amb.) -4 543 -1 284 3 259

Ambulanse -2 428 -1 825 603
Resultat HF -12 610 -3 939 8 671
Budsjettavvik -14 277 -5 605 8 672
Tabell 2  (hele 1.000)  
 
April 2013 sammenlignet med april 2012 viser en forbedring i resultatet på alle områder.   
 
Område analyse 
Helgelandssykehuset HF  April Akkumulert i år Akk. I fjor
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
Felleskostnader/adm Mo i Rana 24 924 23 844 1 080 93 330 92 818 512 88 980 88 642 338
Intern service Mo i Rana -4 308 -3 513 -795 -13 881 -14 057 176 -14 493 -12 907 -1 586
Akutt/Kirurgi Mo i Rana -10 969 -10 917 -52 -41 951 -42 296 345 -41 890 -39 941 -1 949
Medisin Mo i Rana -6 334 -6 865 531 -25 727 -26 385 657 -27 071 -25 931 -1 140
Lab/Røntgen Mo i Rana -1 964 -2 320 356 -9 019 -9 163 144 -9 268 -8 175 -1 093
Psykiatri Mo i Rana -297 -230 -67 -68 -917 848 -1 080 -1 688 608
Helgelandssykehuset Mo i Rana 1 052 0 1 052 2 683 0 2 683 -4 822 0 -4 822
Felleskostnader/adm Mosjøen 11 811 11 326 485 42 228 43 300 -1 072 41 768 44 305 -2 537
Intern service Mosjøen -2 184 -1 716 -468 -7 368 -6 903 -465 -6 856 -6 837 -19
Kirurgi Mosjøen -3 562 -3 734 172 -13 804 -13 675 -128 -14 839 -15 097 258
Medisin Mosjøen -6 289 -5 734 -556 -23 209 -22 153 -1 056 -22 683 -21 852 -832
Psykiatri Mosjøen 92 -143 235 172 -569 741 -436 -519 83
Helgelandssykehuset Mosjøen -131 0 -131 -1 981 0 -1 981 -3 047 0 -3 047
Felleskostnader/adm Sandnessjøen 19 264 20 558 -1 294 78 131 79 035 -905 75 281 75 609 -328
Akutt Sandnessjøen -4 695 -4 774 79 -18 414 -18 546 133 -18 001 -17 360 -640
Intern service Sandnessjøen -3 905 -3 397 -507 -14 472 -13 687 -785 -13 733 -13 142 -591
Kirurgi Sandnessjøen -2 191 -3 450 1 259 -8 822 -13 155 4 334 -8 093 -7 469 -624
Medisin Sandnessjøen -6 338 -4 379 -1 959 -23 903 -16 887 -7 016 -21 292 -21 158 -134
Røntgen Sandnessjøen -610 -907 297 -2 507 -2 575 68 -2 231 -2 199 -31
Gyn/Føde Sandnessjøen -1 867 -1 944 78 -7 273 -7 491 217 -6 710 -6 856 146
Rehab Sandnessjøen -1 077 -1 282 206 -4 607 -5 084 478 -4 755 -5 779 1 024
Pediatri Sandnessjøen -495 -224 -271 -1 039 -821 -218 -750 -896 146
Psykiatri Sandnessjøen -742 -199 -543 -450 -788 338 86 -750 836
Helgelandssykehuset Sandnessjøen -2 655 0 -2 655 -3 356 0 -3 356 -197 0 -197
Felles 15 197 14 256 941 61 561 59 959 1 602 55 081 56 797 -1 715
Ambulanse -1 661 0 -1 661 -1 825 0 -1 825 -2 428 0 -2 428
Gjestepasient omr. -5 559 -5 750 191 -22 849 -23 000 151 -21 711 -21 500 -211
Pasientreiser omr. -10 766 -8 090 -2 676 -38 171 -35 293 -2 878 -35 486 -33 630 -1 856
Helgelandssykehuset Felles -2 788 417 -3 205 -1 284 1 667 -2 951 -4 543 1 667 -6 210
Resultat HF -4 523 417 -4 939 -3 939 1 667 -5 605 -12 610 1 667 -14 277
Tabell 3 (hele 1.000)  
 
Mo i Rana: Har et positivt resultat for april med 1,0 mill.kr. Det positive resultatet denne måneden skyldes 
høye aktivitets inntekter.  Lønn og andre driftskostnader er stabile og på samme kostnadsnivå som i fjor. 
 
Mosjøen: Har et negativt resultat for april. Hittil i år er resultatet negativt med 1,9 mill.kr. Inntektene er litt 
høyere enn budsjett og april i fjor. Samtidig er kostnadene noe høyere enn budsjettert, men lavere enn i 
fjor. Mosjøen har med samme basisramme som for 2012 ikke økt kostnadene, men redusert kostnadene 
og forbedret resultatet sammenlignet med i fjor. Noe av denne forbedringen er salg av leiligheten som 
delvis er inntektsført. Siden salget budsjettert er det tatt inn 0,6 mill.kr som inntekt ”nulle” budsjett avviket. 
Resten av inntekten av salget blir inntektsført neste måned.  
 
Sandnessjøen: Har et negativt resultat for april på 2,6 mill.kr og et resultat hittil i år på 3,4 mill.kr. Dette 
er 1,0 mill.kr. feil pga. feil i bokføring av ISF-inntektene. Både inntektene og kostnadene er noe under 
budsjett, men høyere enn i fjor. Avviket kan forklares med en aktivitet som er 4,3% etter plan og gir et 
inntektsavvik på 1,1 mill.kr. Tiltak legevakt formidling som har en års effekt 1,75 mill.kr. er ennå ingen 
effekt. Tiltak betaling tannbehandling i narkose og leieinntekter tannklinikk med en års effekt 0,6 mill.kr 
har heller ingen effekt til nå. Tiltak redusert kjøp av senger HRIS med en års effekt på 0,5 mill.kr har 
ingen effekt til nå. 
 
Ambulanse: Har et negativt budsjettavvik pr. april med 1,8 mill.kr. Dette skyldes stor økning ved 
bilambulanser og psykiatri transport. Overforbruk av kostnadene er i hovedsak på lønnsområdet, men 
også noe på leie lokaler og drivstoff. Drivstoff kostnaden er spesielt høy i april, da den var feil estimert i 
mars 0,8 mill.kr, noe som gir tilsvarende høyere kostnader for april. 
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Pasienttransport: Har et stort negativt resultat i april med et budsjettavvik hittil i år på 2,8 mill.kr. Dette 
skyldes i hovedsak økte flykostnader og drosje kostnader samt feilbudsjettering, som tidligere nevnt.  
 
Gjestepasient omr: Ligger rundt budsjett. Det er ingen endring i prognosene som skulle tilsvare noen 
større endringer i forhold til budsjettet. 
 
Felles: Kostbare legemidler har et overforbruk i forhold til budsjett på 0,2 mill.kr. Det er periodisert 
kostnad lik fjordårets kostnad som er 2 mill.kr høyere enn årets budsjett. Mottatt kreditnota på 1,1 mill.kr. 
som gjelder kjøp av medikamenter fra i fjor, har forbedret resultatet i april. 
 
 

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 2013

Somatikk inkl lab/rtg 359,7        353,7      348,1           5,6                 -1,7 % 1 038        
Psykisk helse 62,1          68,8        76,1             (7,3)               10,9 % 223           
Rusomsorg 8,2             10,1        9,2               0,9                 22,9 % 27              
Prehospitale tjenester 86,6          96,5        92,1             4,4                 11,4 % 276           
Personal 1,9             2,2          2,3               (0,1)               18,8 % 13              
Sum driftskostnader 518,5       531,3     527,8          3,5                2,5 % 1 577       

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201304

 
 
Funksjon somatikk bruker noe mindre enn på samme tid i fjor. Men er noe over budsjett. 
 
Psykisk helsevern har en økning i forbruket, men likevel under budsjett. Dette gjelder både Bup og Vop. 
 
Det er en økning i kostnadene på rusomsorg i forhold til i fjor. Det er en liten økning både på 
rusavdelingen og gjestepasientkostnadene. I tillegg er funksjonskodene endret noe, slik at funksjon rus 
får en andel av felleskostnadene. 
 
Prehospitale tjenester har en økning i kostnadene fra i fjor og et forbruk over budsjett. Dette gjelder både 
ambulanse og pasienttransport. Dette er i samsvar med økte kostnader på spesielt på ambulansebåter 
og pasienttransport fly. 
 
 
 
Prognose 
 
Prognosen. Selv om regnskapet per april viser et akkumulert underskudd korrigert 2,9 mill.kr., 
opprettholdes prognose på resultatkrav på 5,0 mill.kr. i overskudd. Tiltaksgjennomføring har stort fokus 
selv om noen tiltak er forsinket i prosessen. 
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Gjennomføring av tiltak 
 
Det jobbes aktivt med tiltaksplanen og de forventede effekter av de ulike tiltakene vil gi. Planlagt 
tiltaksplan var tidligere beskrevet i styresak 03/2013 og 90/2012. Tiltaksplanen er summert opp med 
resultat effekter på de ulike områder på neste side. Oppsummeringen viser kun de tiltakene som har en 
budsjettert tiltakseffekt, der total tiltakseffekt er på 39,1 mill.kr.  
 
Tiltaksplanen for 2013 er foreløpig beregnet til kr 39,1 mill.kr. og foreløpig risikovektet til 34,1 mill.kr.   
Overhengseffekt av tiltak fra i i fjor er beregnet til 7,1 mill.kr. og har en beregnet effekt pr. april på kr 2,4 
mill.kr. 
 
Tiltak med reduksjon av fristbrudd til 7% innen 1. februar ble ikke nådd, slik at verdien på dette tiltaket må 
reduseres med 1,2 mill.kr. Men tiltaket reduksjon av fristbrudd ble likevel oppnådd pr. 1. mars og 1. april. 
Dette ga en inntektsføring på 2,4 mill.kr. 
 
Sterkere styring av reisevirksomhet med et krav om å redusere kostnadene med 30% var per mars i god 
vei til å bli oppnådd.  For april måned var det økte reisekostnader på alle enheter.  Hittil i år er det en 
reduksjon på 14% på kurs og reisekostnadene sammenlignet med i fjor, noe som er en forverring på 10% 
fra forrige måned. Dette er likevel en kostnadsreduksjon på 0,8 mill.kr. i forhold til i fjor, når 
reisekostnader til FIKS- og HR-prosjektene er hensyns tatt. 
 
I tillegg er det oppnådd en tiltakseffekt hittil i år på forbedring innkjøp med 0,2 mill.kr og 0,2 mill.kr på sikre 
korrekt kodepraksis. Tiltaket salg av eiendom i Mosjøen er inntektsført med 0,6 mill.kr.  
 
 

OMSTILLINGSUTFORDRING 2013
Justert 

budsjett 2013

Tiltak uten 
konsekvenser 

for pasient-
tilbudet

Tiltak med 
akseptable 

konsekvenser for 
pasient-tilbudet

Mereffekt av 
tiltak iverksatt 

tidligere år

Sum 
akseptable 

tiltak
0 - Ingen risiko 4 550 2 000 2 550 4 550
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 23 300 23 300 23 300
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 500 500 7 100 7 600
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan 10 750 10 750 10 750

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 0
Sum Helgelandssykehuset 39 100 2 000 37 100 7 100 46 200

REALISERT OMSTILLING 2013 Jan Feb Mars April Mai Hittil
0 - Ingen risiko 600 600
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 680 1 780 180 3 640
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 600 600 600 600 2 400
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter 
plan 0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 0
Sum Helgelandssykehuset 600 2 280 2 380 1 380 0 6 640  
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TILTAKSPLAN 2013 Planlagt effekt 2013

nr Tiltakets "navn" Funksjons område
Planlagt økonomisk 
effekt 2013 i  1000 kr

Realisert 
økonomisk effekt 

hitil i år Endring av tiltak

Redusere fristbrudd 3 600 2 400
Sterke styring av reisevirksomet 4 500 800

Årsplanlegging av aktivitet, fravær og 
bemanning for legegruppen 1 250 0

Årsturnus og timebank til 
ferieavvikling 5 500 0

Ferieavvikling fødestuer Brønnøysund 300 0
Stening fødestua Mosjøen 500 0

Stenging fødeavdeling Sandnessjøen 500 0

Stenging fødeavdeling Mo i Rana 500 0
0 0

Totalt Foretaket 16 650 0
Ferieavvikling døgnavdeling psykiatri 250
Stenging døgnavdeling psykiatri MIR 250

Feriavvikling rusavdeling mir 0
Gjennomføres ikke, da foretaket vil stå uten tilbud 
til prioritert pasientgruppe.

0 0
Totalt Psykiatri 500 0

Ferieavvikling ortopedi MIR 0 0
Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført 2014. 
Alternative tiltak planlegges.

Ferieavvikling kirurgi MSJ 0 0
Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført 2014. 
Alternative tiltak planlegges.

0 0
Totalt Kirurgisk omr 0 0

Reduksjon medsinske senger MIR 2 200 0
Reduksjon medsinske senger MSJ 700
Reduksjon medsinske senger SSJ 300

Totalt Medisinsk omr 3 200 0
Justere poliklinsik aktivtiet 500 0
Øke andel nødvendige kontroller fra 
eget nedslagsområde 1 000
OSAS vurderes avviklet 400 0

Totalt Poliklinsik akt 1 900 0
Oppsigelse Helsepark avtale 600 0
Gjennomgang av avtale med 
Helgeland rehab. 250
Diverse tiltak Høykostnadsmedisin 500
Innføre bedre kontroll med avregning 
gjestepasienter psykiatri 500

0
Totalt Diverse enkelttiltak 1 850 0

Salg av boliger MSJ 2 000 600
Leiekontrakt med Nordland 
Fylkeskommune 200 0
Tannbehandling i narkose 700 0
Energitiltak MSJ 450 0
Energitiltak SSJ 600 0
Effektivisering teknisk drift/renhold 
MIR 200 0
Effektivisering teknisk drift/renhold 
MSJ 100 0
Effektivisering teknisk drift/renhold 
SSJ 200 0
Nytt distribusjonssystem 
behandlingshjelpemidler 200 0
Gjennomgang system og rutiner 
behandlingshjelpemidler 100 0
Utleie av lokaler i Mosjøen 500 0

0 0
Totalt Bygg og tekniske fag 5 250 0

Forbedring innkjøp 1 500 200
Organisere stab og støttefunksjon 250 0
Sikre korrekt kodepraksis 1 000 240
Organisasjons og ledelseprosjekt 1 000 0
Justere strktur ambulansebåter 500 0
Justere ambulanse Vega 500 0
System for transport akutt psykiatri 500 0
Forbedret ressurskoordinering 500 0
Utarbiedels av rutine for 
hjemtransport dagtid 500 0
Flytting av ambulansestasjon MIR 200 0
LV-tjenester til kommunene 500 0

0 0
Totalt styring støtte, org. Og ledelse 6 950 0

Reduksjon flykostnader 1 000 0
Reduksjon taxikostnader 1 800 0

Totalt Pasisentreiser 2 800 0
SUM nye tiltak 2013 Totalt 39 100 4 240

Tiltak med overhengseffetk fra 2012 7 100 2 400                  

Sum tiltak 2013 og overhengseffekt 6 640,0                
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Likviditet og investeringer 
 
Likviditeten er tilfredsstillende, og noe bedre enn budsjett og forrige år. Dette skyldes delvis lite 
investeringer hittil i år, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene. Forbrukt 
trekkramme pr 31.12.12 var 102 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr. 
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Likviditet 2013

Budsjett Regnskap 

Limit kassakreditt Regnskap 2012

 
 
Investeringsrammen for 2013 er i hovedsak disponert og vil bli forbrukt i løpet av 2013.  
 

Investeringer 2002-2013
Ramme 02-12 

overført 13 Ramme 13 jan feb mar apr
Investert 
hittil 13

Ubrukt 
ramme

Forbruk av 
ramme

Mo i Rana 3 359 11 000 141 113 1 574 1 828 12 531 13 %
Mosjøen -76 10 700 487 487 10 137 5 %
Sandnessjøen -814 16 300 247 573 406 294 1 520 13 966 10 %
Felles 8 029 6 200 0 14 229 0 %
EK KLP 0 3 500 0 3 500 0 %
SUM øvrig ramme 10 498 47 700 247 714 1 006 1 868 3 835 54 363 7 %
Prosjekter: 0 0
Rusenhet (28 mill) 970 0 970 0 %
MR 2011 MIR 865 13 13 852 2 %
MR 2011 SSJ 428 14 3 8 307 332 96 78 %
CT- MSJ 913 0 913 0 %
Ambulanser 87 5 500 0 5 587 0 %
Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p. 20022) -496 0 -496 0 %
Ombygging msj 2009 - 2011, fase 2 (p. 20040) 1 325 12 213 225 1 100 17 %
Brannsikring SSJ -340 2 45 76 9 132 -472 -39 %
Ombygging kjøkken MIR -1 386 0 -1 386 0 %
Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd 200 0 200 0 %
Serverrom MIR 2 500 0 2 500 0 %
Pc'er Windows 7.0 3 000 219 219 2 781 7 %

SUM total 13 064 58 700 275 762 1 103 2 616 4 756 67 008 7 %
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Personell  
 

 
 
I april hadde Helgelandssykehuset et forbruk på1379 månedsverk. Det gir et gjennomsnittlig forbruk hittil i 
2013 på 1368 månedsverk. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 er det en reduksjon på 7,5 
månedsverk.  
 
På Mo i Rana har foretaket hatt en nedgang i forbruk nesten 24 månedsverk. Nedleggelsen av 
Ressursbanken er den viktigste bidragsyteren med sine 15 månedsverk. I tillegg er det redusert med 
mellom 2 og 3 månedsverk både innenfor administrasjonen, på røntgenområdet og innenfor psykiatrisk 
område. 
 
På ambulanseområdet er det en økning på 8 månedsverk mot tilsvarende periode i 2012. Nye 
ambulansebåter på Rødøy og Vega i løpet av 2012 står for nesten alle de økte månedsverkene.  
 
I Mosjøen har det vært en samlet reduksjon på 9,5 månedsverk. Halvparten av disse er jevnt fordelt på 
alle områder innenfor somatisk virksomhet. Resten er innenfor psykiatrien. 
 
Sandnessjøen har hatt en samlet økning på litt over 15,5 månedsverk. Lavt forbruk ved inngangen av 
2012, kombinert med økt sykefravær og noen besatte vakanser inngår i økningen. Det er imidlertid ingen 
store enkeltfaktorer som kan vises til. 
 
Selv om foretaket har en reduksjon sammenlignet med 2012 er farten for stor med tanke på målsettingen 
om å ha et gjennomsnittlig forbruk på 1353 månedsverk i 2013.  
 
Det er derfor fortsatt intensiv jobbing med prosjekt Årsverksreduksjon. 
 
Årsverksreduksjon 
 
Det ble høsten 2012 ferdigstilt et prosjekt med fokus på å redusere årsverksforbruket inn i 2013. Tiltakene 
fra dette prosjektet er behandlet og vedtatt i styret 18. desember 2012. Implementering av tiltakene er 
under utarbeidelse fra årsskiftet. 
 
Prosjektet har i tiltaksplanen følgende fokusområder 
 

• Gjennomgang av total pasientaktivitet for å tilpasse aktivitet til rammene 
• Ferieavvikling for 2013 
• Sterkere styring av reisevirksomhet 
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• Bygg og tekniske fag 
• Effektivisering av stab- og støttefunksjoner 
• Gjennomgang av ambulanseområdet og pasientreiser 

 
Per utgangen av april er følgende tiltak vedtatt: 
 

• Retningslinjer for sterkere styring av reisevirksomhet  
• Vekselvis feriestenging av fødeavdelingene i Helgelandssykehuset i tillegg til stenging av 

fødestuo i Mosjøen i 8 uker og fødestuen i Brønnøysund i 4 uker 
• Alternerende stenging av døgnavdelinger psykisk helsevern Mo i Rana og Mosjøen 

 
Sykefravær 
Sykefraværet for februar 2013 var 7,7 %, og foretaket har et gjennomsnitt pr t.o.m. februar 2013 på 7,8 
%.  Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 er det en nedgang på 0,2 prosentpoeng 
 
Kravet fra Helse Nord for 2013 er en nedgang fra gjennomsnittet av de første 10 månedene i 2011 
tilsvarende 1 prosentpoeng – for 2013 vil det si et gjennomsnitt på 6,5 %.  
 

 
 
På Mo har internservice, røntgenområdet og psykiatrisk område hatt ganske lik inngang på 2013 som i 
2012. På medisinsk område har det vært en økning fra ca 11% i 2012 til ca 14,4 % i 2013, i hovedsak 
fordi medisinsk avdeling har hatt en økning fra noe over 15 % i 2012 til over 22 % sykefravær hittil i år. At 
utviklingen på Mo allikevel er positiv sammenlignet med 2012 skyldes i stor grad at området akutt/kirurgi 
har hatt en nedgang i fraværet på over 4 prosentpoeng (fra ca 9,2 % i 2012 til ca 5,0 % i 2013).  
 
I Mosjøen er det relativt små endringer foruten internservice og administrasjonen. Her er det betydelig 
nedgang i fraværet, men en liten oppgang innenfor kirurgisk område gjør at den totale reduksjonen for 
enheten ligger på 0,4 prosentpoeng.  
 
I Sandnessjøen er det en liten oppgang på 0,3 prosentpoeng. I forhold til de andre enhetene har det her 
vært til dels betydelige endringer innenfor de ulike områdene. Både medisinsk område (+3,4 
prosentpoeng), kirurgisk område (+6,2 pp), føde/gyn området (+6 pp) og rehab (+6,4 pp) har økninger i 
forhold til 2012. Samtidig er det betydelige reduksjoner innenfor psykiatrisk område (-6,8 pp) og akutt (-
3,3 pp). Totalt er derfor økningen for Sandnessjøen ikke mer enn 0,3 prosentpoeng. 
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Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet for å nå kravet fra Helse Nord, blant annet gjennom følgende 
tiltak: 
 

• Fokusert oppfølging av de avdelingene som har relativt høyt sykefravær 
• Styrket oppfølging og samarbeid med NAV arbeidslivssenter, både på foretaksnivå og på 

sykehusenhetene 
• Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter med sykemeldte arbeidstakere 
• Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere.  
• Opplæring av avdelingsledere for å bedre forebygging av sykefravær i avdelingen, samt 

oppfølgingen av sykemeldte arbeidstakere. 
 
 
Deltidsansatte 
 
Pr mars 2013 har Helgelandssykehuset følgende fordeling på personer i ulike stillingsstørrelser (intervall): 
 

 
 
 
Lister fra Helse Nord med oversikt over faste deltidsansatte fra undersøkelsen i mars 2012, som ønsker 
økt stillingsandel er distribuert i foretaket. Dette for å sikre større bevisstgjøring på bruk av allerede 
eksisterende helsepersonell som ønsker økt stillingsandel. Etter at et tilfeldig utvalg ledere er kontaktet, 
er tilbakemeldingen at de fleste ledere har denne oversikten ved de ulike avdelingene og at ledere tar 
oppgaven med å tilby flest mulig økt stillingsandel ved ledighet. 
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Aktivitet 
 
 
Somatikk 
Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og ift. plantall.. Data inkl. 
gjestepasienter (andre RHF´er / utlandet):  
 

 
 
Aktivitet for somatisk virksomhet viser nedgang både i forhold til i fjor og i forhold til plantall. Antall 
heldøgn opphold ligger 3,8 % under plan. Innlagte dagopphold er 19 % lavere enn plan. Poliklinisk 
dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 6 % og 4,6 % under plan 
 
Det har vært en reduksjon i antall heldøgnsopphold ved alle sykehusene. Mo i rana har størst 
reduksjon, spesielt innenfor kirurgisk avdeling og føde avdelingen. 
 
Antall innlagte dagopphold er redusert ved medisinsk fagområde ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 
Dette skyldes færre dialyse behandlinger som begrunnes i naturlige svingninger i aktivitetsnivå.  
 
Poliklinisk dagbehandling er redusert ved alle sykehusene. Størst endring i Mosjøen som har hatt færre 
kirurgiske inngrep i forhold til nivå for 2012.  
 
Polikliniske konsultasjoner viser også nedgang. Foretaket har de siste årene hatt høyere forbruk av 
poliklinisk helsehjelp sammenlignet med resten av Helse Nord. Arbeidet i samhandlingsreformen for å 
overføre oppfølging av noen pasientgrupper til primærhelsetjenesten samt arbeidet med fristbrudd og 
rettighetstildeling kan forklare noe av grunnene til den reduserte aktiviteten.  
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Utskrivningsklare døgn. 

 
 
Samhandlingsreformen har redusert antall utklare døgn i foretaket betraktelig. Fremdeles få utklare døgn 
i sykehus, økning av antall døgn i mars i forhold til februar. Det arbeides med å få tallgrunnlagene fra 
Dips til å stemme med det som faktureres av døgn til kommunene. 
 
  
Psykiatri 
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Ved overgang fra BUP data til DIPS i mai 2012 ser vi en nedgang i registrert aktivitet som er større enn 
det man antar som reell aktivitetsendring. Dette kan skyldes at registrering i nytt system ikke gir samme 
uttelling i rapporter for å registrerte konsultasjoner og tiltak som det tidligere i gjorde pasientdata system 
 
VOP: 
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri viser nedgang både i forhold til i fjor og i forhold til plan.  
 
Antall utskrevne pasienter er i henhold til nivå 2012 og plan.  
Antall liggedøgn totalt er økt noe i forhold til nivå 2012 og plan.  
Dagopphold øker i Brønnøysund men er redusert ved de andre behandlingsstedene i foretaket i forhold 
til 2012. Brønnøysund ligger likevel bak den planlagte aktivitetsøkningen.  
Polikliniske konsultasjoner øker total for foretaket sammenlignet med 2012 men ligger bak planlagt 
aktivitetsøkning. Reduksjonen av poliklinisk aktivitet i Brønnøysund må sees i sammenheng med 
økningen innenfor dagopphold. 
 
BUP: 
 
Polikliniske konsultasjoner viser en negativ utvikling. Det er redusert både i forhold til i fjor og i forhold 
til plantall 2013. Sammenligningen mot fjoråret viser ikke korrekt bilde på nedgangen som følge av 
overgang fra BUPdata til DIPS 
 
 
Rusomsorg: 
 

 
 
Plantallene for antall utskrevne pasienter er justert ned for 2013 i forhold til 2012 da tallene for 2012 var 
lagt for høyt. Pr april ligger foretaket nå på plan for utskrevne pasienter og døgn innenfor TSB. Det er 
også skrevet inn pasienter på eksterne avtaleplasser i HN slik at foretaket ikke lengre har fristbrudd 
innenfor fagområdet. Det jobbes nå med tiltak for bedre følge opp pasienter på eksterne plasser med 
hensyn på behandlingslengde i instutisjon og evn videre behandling lokalt.  
 
For poliklinisk behandling av denne gruppen pasienter er dette registrert som en del av psykiatrisk 
aktivitet. 
 
 


