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Styresak 20/2014: Årlig melding 2013  
 
Møtedato: 24.03.14 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell 
 
 
I denne saken presenteres Årlig melding 2013 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. Denne 
ble oversendt administrativt til Helse Nord RHF 21.02.2014 i tråd med fastsatt frist. Meldingen er drøftet 
med foretakstillitsvalgte 17.02.2013, protokoll vedlagt. Meldingen ble også presentert som egen sak for 
Brukerutvalget 24.02.2013. Frist for styrebehandling av Årlig melding er 20.03.2014, men Helse Nord 
RHF er orientert om at styrebehandling skjer 24.03. 
 
Årlig melding gis i en mal fra Helse Nord RHF som er dekkende for den rapporteringen som skal gis. 
Malen følger rapporteringspunktene i oppdragsdokumentet samt en del av punktene i vedleggene til 
dokumentet, og helseforetakets rapportering på de enkelte punktene er satt inn i tekstboksene på hvert 
enkelt punkt. 
 
På anmodning fra Helse Nord RHF er det ettersendt supplerende opplysninger 05.03.14 knyttet til noen 
av de besvarte punktene. Brev til Helse Nord er vedlagt.  
 
Gjennomsnittlig ventetid er redusert, har variert noe gjennom året, men var for desember måned ca 58 
dager. For pasienter med rett til prioritert helsehjelp har gjennomsnittlig ventetid vært under 60 dager i 
hele 2013. Helseforetaket har et kontinuerlig fokus på å unngå fristbrudd, og oppnådde Helse Nords 
målkrav om < 5 % avviklete fristbrudd i februar og < 3 % i mars. Ved utgangen av desember var andelen 
4 %. Det er gitt løpende orientering om ventetider og fristbrudd til styret gjennom månedlige resultat - og 
tiltaksrapporter kvalitet. 
 
Helseforetaket har deltatt i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, som nå videreføres som et 
nasjonalt program, og det er i rapporten gjort rede for helseforetakets oppfølging av ulike punkter knyttet 
til pasientsikkerhet. Det er videre fokus på arbeid i tråd med vedtatt kvalitetsstrategi og de viktigste 
enkeltområdene i denne i 2013 og videre i 2014. 
 
Driftsresultatet for 2013 viser et underskudd på 3,1 mill. kroner. I forhold til resultatkrav på et overskudd 
på 5,0 mill. kr gir dette et negativt budsjettavvik på 8,1 mill. kr. Avviket skyldes delvis en lavere inntekt 
enn plan, og ikke tilsvarende nedgang i kostnad. De reduserte kostnadene er i samsvar med at beregnet 
effekt på tiltaksplanen, som ikke har gitt like mye som planlagt effekt. Dette skyldes diverse tiltak som ikke 
ga forventet effekt, tiltak som viste seg vanskelig å gjennomføre og noen tiltak som ikke ble gjennomført 
 
Gjennomsnittlig forbruk pr måned for foretaket ble 1396,1 månedsverk – mot 1400,7 i 2012 – en 
reduksjon på 4,7 månedsverk. Av dette utgjorde reduksjon av fastlønn 8,3 månedsverk, men en økning 
av variabellønn på 3,6 månedsverk gjorde at vi endte opp med totalt 4,7 i reduksjon sammenlignet med 
2012. 
 
Aktivitet var ikke egne rapporteringspunkter i rapporteringsmalen for 2013, men rapporteres månedlig til 
styret og Helse Nord RHF gjennom resultat- og tiltaksrapport økonomi, og ØBAK-rapportering. 
Helgelandssykehuset hadde i 2013 innen somatikk lavere aktivitet enn plantall og aktivitet  2012. Antall 
heldøgnsopphold er redusert med 2,5 %, polikliniske konsultasjoner med 5,8 %, dagkirurgi 11,0 %, mens 
dagopphold er redusert med 11,8 %.  DRG-poeng totalt redusert med 376 DRG-poeng, som tilsvarer 2,4 
%. Årsaken til aktivitetsreduksjonene er sammensatt. Helseforetaket har hatt et for høyt sykehusforbruk 
og det har vært arbeidet for å redusere dette. Reduksjonen i antall heldøgnsopphold er størst innen 
indremedisin, der innslaget av øyeblikkelig hjelp er størst, uten at dette kan sikkert tilsies effekt av 
kommunal medfinansiering. 
Innen psykisk helse for voksne var det økning i antall utskrevne pasienter, men en reduksjon i antall 
liggedøgn. Det var en økning i antall dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. 
I barne- og ungdomspsykiatrien er det nedgang i antall konsultasjoner, noe som har skyldtes vakante 
stillinger og noen sykmeldinger.  
Antall utskrevne pasienter og liggedøgn ved rusbehandlingsenhet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana 
har vært over plantall.  
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VEDTAKSFORSLAG: 
 

Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til 
Helse Nord RHF for 2013. 

 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
  
Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / stabene (fag, økonomi, personal) 
 
 
Vedlegg:  
1. Drøftingsprotokoll 17.02.2014 
2. Svar på oppfølgingsspørsmål 05.03.2014         
 
 
Eget vedlegg: 
 
Årlig melding 2013 til Helse Nord RHF 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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