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Styresak 82/2015: Virksomhetsrapport oktober 2015 
 
 
Møtedato: 17.11.15 
Møtested: Telefon 
 
 
 
 
 
 

Innledning 
 
Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.  
 
Det økonomiske resultatet er positivt og viser et overskudd pr. oktober på 15,2 mill. kr. Dette er 2,7 mill.kr 
bedre enn budsjettert. Resultat prognosen for 2015 er et overskudd på 20 mill.kr, 5 mill.kr bedre enn 
resultatkrav fra Helse Nord. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret i Helgelandssykehuset tar virksomhetsrapport for oktober 2015 til orientering. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport oktober 2015 
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Oppsummering av utvikling 
 

 
 
Resultatet hittil i år pr. oktober viser et overskudd på 15,2 mill.kr. Det er et positivt resultat i oktober 
måned med 0,1 mill.kr bedre enn budsjett.  Sykehuset har hatt høy aktivitet i høst med høye inntekter og 
et kostnadsnivå totalt sett under kontroll. Aktiviteten (DRG-poeng) innenfor somatisk virksomhet har en 
økning på ca 4% sammenlignet med i fjor og er 2% høyere enn plantall.  
 
Kvalitet 
Gjennomsnittlig avviklet ventetid er redusert i oktober og er på 66 dager for helseforetaket. Antall 
ventende fristbrudd er redusert, mens andel avviklede fristbrudd er uforandret fra september. Det er 
fremdeles utfordringer innen fristbrudd, spesielt innen hudsykdommer der pasienter er blitt henvist til 
private tilbud og bruk av innleie. Stadig utfordringer innen åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder, 
men det foreligger en handlingsplan for å løse dette, og åpne henvisningsperioder er redusert med 12 % 
siden forrige måned. 
 
Aktivitet 
Totalt antall DRG-poeng for denne måneden og hittil i år er over plantall og over fjorårets aktivitet. Totalt 
antall opphold i somatikken har også økning sammenlignet med i fjor og plantall. For psykisk helse for 
voksne er aktiviteten for polikliniske konsultasjoner lavere enn i 2014 og 15% lavere enn plantall. Innen 
psykisk helse for barn og unge (BUP) har aktiviteten i oktober måned for konsultasjoner vært høyere enn 
fjoråret og plantall. Innen rusomsorg er aktiviteten på liggedøgn 8% lavere enn plantall. 
 
Økonomisk resultat 
Inntektene er over budsjett i oktober og hittil i år. Høyere inntekt kommer i hovedsak fra poliklinikk 
inntekter, Raskere tilbake og andre inntekter. Overforbruket på kostnadssiden er spesielt på andre 
driftskostnader som vedlikehold og kjøp av utstyr på sykehusenhetene, reisekostnader for pasientreiser 
og kostbare legemidler. Det er høye avskrivninger i oktober pga. etterslep i aktivering som nå er foretatt. 
Kjøp av helsetjenester har også et overforbruk og da spesielt innen rus området.  De totale 
lønnskostnadene er under budsjett i oktober. Alle sykehusenheter har negative resultat for oktober 
måned og hittil i år. Prehospital enhet har kostnader over budsjett i september på både pasienttransport 
og ambulanseområdet. Overforbruket på resultatenhetene er dekket inn ved bruk av avsatte midler på 
fellesområdet. 
 
Prognose 
Prognose for 2015 er satt til et overskudd på 20 mill.kr, noe som er 5,0 mill. bedre enn resultatkravet fra 
Helse Nord. Noe av årsaken til dette er at det i budsjett 2015 ble foretatt en rekke disponeringer av midler 
knyttet til nye og styrkede pasienttilbud, kvalitetsprosjekter og prosjektstillinger. Mye er iverksatt, men har 
kommet i gang på et senere tidspunkt enn planlagt og utgiftene er derfor noe mindre men i henhold til 
budsjett.  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

 Ventetid (dager) 66 5

 Andel fristbrudd oktober 7,0 % 0,0 p.p. 3,0 p.p.
Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan

 Alle kontakter 82 968 4 852                   1 116                     

 DRG poeng 13 139 554 151
Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik

 Oktober 2015 1,3 0,1

 Hitil i år 15,2 2,7
Tiltak Plan 2015 Risikojustert Realisert hitil i år

 MNOK 17,7 12,1                6,8                   

Likviditet Trekkramme Faktisk brukt Disponibel saldo

 Oktober 2015 MNOK 100 -226               326                  

Personell Gjennomsnitt Endring fra i fjor

Endring fra  

forrige mnd

Månedsverk pr. oktober 1 483                     77                         11                           
Sykefravær aug.15 Endring fra i fjor Realisert hitil i år

 Prosent 7,5 %  + 0,8 p.p 7,9 %
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Tiltak 
Effekten av budsjetterte tiltak innarbeidet i budsjett er pr. oktober på 6,8 mill.kr. mot den planlagte 
økonomiske effekten 13,6 mill.kr. Avviket skyldes i hovedsak tiltak som ikke har gitt effekt som planlagt 
eller ble iverksatt senere enn planlagt.  
 
Personell 
I oktober 2015 hadde foretaket et forbruk på 1 485 månedsverk. Det gir et snittforbruk pr måned hittil i år 
på 1 483. Sammenlignet samme periode i 2014 er det en økning på 77 månedsverk. Mye av økningen i 
personellforbruket gjelder planlagte økte årsverk i forbindelse med nye satsningsområder i 2015. Økt 
sykefravær har generert økt behov for innleie og vikarer og dette påvirker også månedsverks forbruket.  
Sykefraværet i august var på 7,5 % mens gjennomsnittet for 2014 var på 7,1 %. 
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Kvalitet  
 

Ventetid 

 
Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter er for oktober 66 dager, som er en økning fra forrige 
mnd, men ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er omtrent uforandret 49 dager. 
 
Fristbrudd 

 
 
Andel avviklete pasienter med fristbrudd er definert som antall avviklede fristbrudd / antall avviklede med 
rett til prioritert helsehjelp i aktuell periode. 
 
Andel på 7% for oktober, uendret fra september. Det er en reduksjon av antall ventende fristbrudd fra 81 
til 31, kommende fristbrudd (potensielt fristbrudd innen 30 dager) er økt fra 40 til 52. Etter 01.11 har det 
imidlertid vært en reduksjon innen begge registreringer. Det vises til handlingsplan som ble forelagt Helse 
Nord 22.09 og styret 02.10 og målet om 0 fristbrudd pr 01.12 opprettholdes. Det er p.t. flest ventende 
fristbrudd i Mo i Rana, men ca. 2/3 skyldes feilregistrering, og dette skal rettes opp. Tiltak for å fjerne 
fristbruddsproblematikken innen hudsykdommer har vært henvisning til private tilbud, innleie lege i løpet 
av oktober og det er rekruttert en ny hudlege. Fristbrudd innen hud er nå redusert fra over 100 til noen få. 
Det står imidlertid fortsatt 450 hudpasienter på venteliste som ikke var rettighetspasienter, før endringen i 
pasient og brukerrettighetsloven trådte inn 01.11. Disse gjør at ventetiden i Mosjøen på ventende 
pasienter i gjennomsnitt er 137 dager pr 10.november. Avvikling av langtidsventende er nå en prioritert 
oppgave.       
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Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 
 
 

A. Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført (pr 31/10) Prosedyre PR33539 
 

Helseforetak/-institusjon Gj.sn. antall 

dager (forrige 

mnd) 

Andel vurdert innen  

10 dager * 

Trend vurdert 

Innen 10 dager 

(forrige mnd) 

Helgelandssykehuset 2,7 (2,3) 3141/3252 =97% Negang (96%) 

Helgelandssykehuset 

Mo i Rana 

2,3 (2,5) 1043/1068 = 98% Økning (96%) 

Helgelandssykehuset 

Mosjøen 

3,1 (2,6) 1012/1054 =96% Stabil (96%) 

Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen 

2,3 (1,9) 1086/1130 = 96% Nedgang (97%) 

*Ikke inkl rtg,  

 
Vurdering:  
Gjennomsnittlig tid til vurdering av henvisinger er gått noe opp ved to av sykehusenhetene og i HF. 
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager er fortsatt høy og er 96 - 97 % 

 
 
B. Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager (oppdatert 5/11)  

 Prosedyre PR 25760 
 

Helseforetak/-institusjon 31.05 31.07 31.08 30.09 31.10 

Helgelandssykehuset HF 7.070 7.210 6.621 6.536 6.333 

Mo i Rana 1.000 1.009 964    756     515 

Mosjøen     314    306 243    301      280 

Sandnessjøen 5.756 5.895 5.414 5.479 5.538 

 
 

Vurdering: Det er en reduksjon på 3,1 % siden forrige måned og ca 10 % siden 31,05. Arbeidet med  
maskinell rydding av åpne dokumenter i Sandnesjøen som skal utføres av DIPS ASA er ikke kommet i  
gang pga leveransetid hos DIPS. Dette arbeidet vil sannsynligvis redusere antall åpne dokumenter i  
Sandnessjøen til ca. 800. 
 
 
C. Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt (pr.31/10) 

Prosedyre PR33540 

 

Helseforetak/-institusjon 31.05 31.07 31.08. 30.09 31.10 

Helgelandssykehuset HF 10.820 9.242 8.159 6.447 5.670 

Mo i Rana   7.746 7.151 6.372 4.789 3.827 

Mosjøen   1.949    820 937    628    625 

Sandnessjøen   1.125 1.271 850 1.030 1.218 

 
       

Vurdering: 
En reduksjon for Helseforetaket på 12 % siste mnd, og 47,6 % siden 31.05. Fortsatt utfordringer 
spesielt i Mo i Rana, men arbeidet fortsetter i henhold til tiltaksplanen, og reduksjon i Mo i Rana er på 
20% siste mnd.  

 
  
  

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567964
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567990
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567974
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D. Andel polikliniske kontroller somatikk og psykiatri 
 

 
 
Andel kontroller ved poliklinikk, ekskl. laboratorieprøver og radiologi, har variert mellom  ca 25% og 28% i 
2015. Andel kontroller er lavere enn de øvrige helseforetak i Helse Nord, men i hele regionen er det noe 
usikkerhet forbundet med registreringspraksis for kontroller.  
 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

 
 
Betydning av fargekodene er revidert: 
Grå- tiltakspakken er ikke ferdig ennå eller innsatsområdet er ikke relevant for denne enheten 
Rødt - denne enheten har ingen aktivitet på dette tiltaket 
Gul- Tiltakspakken er iverksatt på en eller flere enheter. Her inkluderes også de som deltar i 
læringsnettverk på innsatsområdet. Her inkluderes også enheter som kun har iverksatt målinger 
Grønn-tiltakspakken er iverksatt på samtlige relevante enheter og målinger registreres 
 
Kvalitetsarbeidet i Helgelandssykehuset er fra 1.9.15 styrket med 4 årsverk som kvalitetsrådgivere. 
Psykisk helse og rus har fått 50 % stilling, somatikken har fått 100 % stilling ved sykehusenhetene i Mo 
og Sandnessjøen, 50 % ved enheten i Mosjøen og 100 % stilling i enhet for prehospitale tjenester. 
 
Kvalitetsrådgivernes skal være pådrivere til forbedringsarbeid innenfor de ulike områdene i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet. Dette gjelder både registrering av aktivitet samt gjennomføring av tiltak på 
bakgrunn av egne funn og funn ved journalundersøkelser ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool 
(GTT). 
 
Kvalitetsrådgiveren er i gang med på lære seg tiltakspakkene og Extranet slik at de kan være til hjelp når 
avdelingene står fast eller det er behov for å hente ut eller kvalitetssikre data.  
 
Helgelandssykehuset enhet Mo i Rana er tildelt pilot prosjekt for «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand». 
I tildelingsbrevet stø følgende: «på bakgrunn av deres søknad ønsker vi at dere skal teste ut en ny 
tiltakspakke i et pilotprosjekt ved en av sengepostene deres våren 2016» Kvalitetsrådgiver ved enheten i 
Mo i Rana skal være intens prosjektleder for piloten. 
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Aktivitet 
 
Somatikk  

 
 
Aktiviteten i oktober måned innen somatisk virksomhet har vært noe under plan for heldøgn og på plan 
for poliklinikk. Antall DRG-poeng i oktober er i henhold til plantall.  
 
Mo i Rana 
Antall DRG-poeng er høyere enn fjoråret og plantall hittil i år For oktober måned er aktiviteten høyere enn 
plan og oktober 2014. Det har vært høy aktivitet på medisinsk område med en høy beleggsprosent, over 
ønskelig nivå. Kirurgisk område har hatt aktivitet over plan for poliklinikk. 
 
Mosjøen  
Antall DRG-poeng er over fjoråret, og ligger litt over plan hittil i år. Aktiviteten for oktober er stort sett i tråd 
med plantall.  Størst avvik er det på øyepoliklinikk pga. vakans i en øyelegestilling.  For øvrige områder er 
det økning i DRG-inntektene fra forrige måned.  
 
Sandnessjøen.  
Antall DRG-poeng er over 2014 men under plantall hittil i år. Det er heldøgnsopphold hovedsakelig på 
rehabilitering og kirurgiske pasienter som har negativt avvik. Lav aktivitet på rehabilitering pr. oktober må 
sees i sammenheng med lav aktivitet tidligere på året og økt aktivitet på Raskere tilbake som har en 
økning fra i fjor. Medisinsk avdeling har aktivitet under plan men inntekter over plan pga. økt 
pasienttyngde/enkelte pasienter med spesielt høy DRG.   
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Psykisk helsevern og Rus   
 

 
 
Innen psykisk helse for voksne er aktiviteten for polikliniske konsultasjoner lavere enn i 2014 og lavere 
enn plan. Hovedårsaken for planavvik skyldes vakante stillinger. Antall liggedøgn innen psykiske helse for 
voksne er noe lavere enn plantall, mens antall utskrivinger er over plan. Denne effekten kommer fra 
arbeid med rask ø-hjelp innleggelser ut ifra et raskt forløpsarbeid med blant annet etablering av Krise og 
akuttsenger og Ambulant akutt team.  
 
Innen psykisk helse for barn og unge (BUP) er aktiviteten hittil i år for konsultasjoner fortsatt høyere enn 
fjoråret og plantall, mens liggedøgn i oktober måned har vært lavere enn fjoråret og plantall. Antall 
utskrivninger er høyere enn i fjor og årets plan. 
 
 
Rus-omsorg 
Poliklinisk aktivitet i rusområdet er lav, sannsynligvis på grunn av manglende registrering på fagområde 
rus.  Poliklinisk aktivitet er antagelig ført på fagområde for psykisk helsevern.  Det vil altså ikke bli økt 
antall polikliniske konsultasjoner, men fordelingen vil bli en annen med riktig fagområde. 

 
Innen rusomsorg er aktiviteten noe lavere enn i fjor og lavere enn plantall. Etablering av brukerstyrt plass 
har medført noe nedgang i forbrukt døgntilbud. For at det skal være et reelt brukerstyrt tilbud må en 
akseptere et noe lavere belegg enn ellers. 
 

  

Pr okt Psykiatri Resultat

Endring fra i 

fjor Avvik fra plan

Avvik fra plan 

%

Voksenpsykiatri

Antall utskrivninger 298 71 91 44 %

Antall liggedøgn 4 079 -770 -135 -3 %

Antall polikliniske konsultasjoner PSYK 21 204 -293 -3622 -15 %

hvorav polikliniske konsultasjoner RUS 732

Barne-og undomspsykiatri:

Antall utskrivninger 22 5 5 29 %

Antall liggedøgn 1545 -119 -60 -4 %

Antall polikliniske konsultasjoner 9732 138 50 1 %

Rusomsorg

Antall utskrivninger 60 -4 -4 -6 %

Antall liggedøgn 2 170 -158 -188 -8 %  
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Prehospital enhet 
For ambulanse biler har det vært normal aktivitet i oktober der det har vært mange haste oppdrag men 
lavere på akutt og vanlige oppdrag.  Antall kjørte km og antall oppdrag på båter for oktober er litt høyere 
enn oktober 2014. 
 

 
 
 
På pasientreiser er antall kjøpte flybilletter noe lavere hittil i år (tall pr 30.09.) sammenlignet mot samme 
periode i 2014. Men kostnadene har likevel økt, på grunn av dyrere flybilletter. Økningen i antall kjøpte 
billetter er relativt flate i storkommunene Rana, Alstahaug, Vefsn. Noe nedgang fra Brønnøy (-7%). 
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Økonomi 
 

Tall i mill. kroner 

 
 
Resultat 
Regnskapsresultatet for oktober måned er positivt med 1,3 mill.kr. Dette er 0,1 mill.kr over budsjett, og gir 
ett akkumulert resultat på 15,2 mill.kr som er 2,7 mill.kr foran budsjett.  
 
For oktober er totale inntekter over budsjett. Inntektene over budsjett kommer i hovedsak fra polikliniske 
inntekter, Raskere tilbake og andre inntekter. Varekostnadene, avskrivninger og andre driftskostnader er 
over budsjett. Overforbruk på andre driftskostnader kommer i hovedsak fra høye vedlikeholdskostnader 
og kjøp av utstyr på alle enhetene. Vedlikeholdskostnadene er planlagt vedlikehold som ble dyrere enn 
budsjettert, uforutsette reparasjoner og ombygninger. Avskrivningskostnadene er spesielt høye i oktober 
på grunn av etterslep i aktivering av investeringer, som nå er blitt utført og gir en akkumulert 
avskrivningskostnad i oktober. 
 
Sum lønn og innleie er under budsjett denne måneden men over budsjett akkumulert hittil i år. 
Lønnsoppgjøret for 2015 er nå effektuert og inntektsføring av midler inntektsføres tilsvarende.  
 
Denne måneden er ISF inntektene på kostbare legemidler under budsjett, mens kostnader er noe over 
budsjett.  Gjestepasient kostandene på rus er over budsjett, mens disse er under budsjett på psykisk 
helse. 
 
 
  

Sept

Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Endring 

ift 2014

Endring i 

%

Basisramme 111,2 122,0 122,0 0,0 0 % 1 085,3 1 085,3 0,0 0 % 140,4 15 %

Kvalitetsbasert finansiering 0,9 0,9 0,9 0,0 0 % 9,2 9,2 0,0 0 % 0,8 10 %

ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 33,8 32,2 34,4 -2,2 -6 % 320,1 317,9 2,2 1 % 84,1 36 %

ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -64,2 -100 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 33,8 32,2 34,4 -2,2 -6 % 320,1 317,9 2,2 1 % 19,9 7 %

ISF av legemidler utenfor sykehus 0,8 0,9 1,1 -0,1 -12 % 18,6 18,9 -0,3 -2 % 1,7 10 %

Gjestepasientinntekter 1,0 -0,4 0,4 -0,8 -210 % 5,5 5,0 0,5 11 % -0,3 -5 %

Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 3,2 3,8 3,4 0,3 9 % 32,2 29,9 2,3 8 % 1,7 6 %

Utskrivningsklare pasienter 0,1 0,0 0,1 0,0 -67 % 0,4 0,7 -0,3 -41 % -0,6 -61 %

Inntekter "raskere tilbake" 1,0 1,3 0,5 0,8 149 % 10,0 7,5 2,6 35 % 2,6 35 %

Andre øremerkede tilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,8 -100 %

Andre driftsinntekter 7,4 9,4 7,0 2,3 33 % 73,0 70,7 2,3 3 % 4,0 6 %

Sum driftsinntekter 159,4 170,1 169,9 0,2 0 % 1 554,4 1 545,0 9,4 1 % 169,5 12 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 11,8 6,2 10,3 -4,1 -40 % 105,7 103,1 2,6 3 % 8,0 8 %

Kjøp av private helsetjenester 5,9 5,7 5,0 0,7 13 % 53,6 50,1 3,5 7 % -0,2 0 %

Varekostnader knyttet til aktivitet 13,1 17,1 13,7 3,4 25 % 133,0 115,7 17,3 15 % 13,9 12 %

Innleid arbeidskraft 1,4 1,6 1,1 0,5 48 % 15,2 10,2 5,0 49 % 1,8 13 %

Lønn til fast ansatte 68,1 72,2 73,7 -1,5 -2 % 670,5 666,7 3,8 1 % 63,9 11 %

Overtid og ekstrahjelp 4,2 4,0 1,9 2,1 109 % 37,7 20,0 17,7 88 % 6,7 22 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 17,8 17,8 17,8 0,0 0 % 178,0 178,1 0,0 0 % 47,7 37 %

Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,1 -4,0 -2,2 -1,8 84 % -42,5 -21,6 -20,9 97 % -6,3 17 %

Annen lønnskostnad 5,9 5,6 6,2 -0,6 -10 % 49,5 54,2 -4,7 -9 % 3,6 8 %

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 75,5 79,4 80,7 -1,3 -2 % 730,4 729,6 0,9 0 % 69,7 11 %

Avskrivninger 5,8 7,3 6,1 1,2 20 % 60,0 59,6 0,4 1 % 2,7 5 %

Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %

Andre driftskostnader 27,4 35,8 35,0 0,8 2 % 282,9 296,7 -13,8 -5 % 27,7 11 %

Sum driftskostnader 157,3 169,3 168,6 0,7 0 % 1 543,7 1 532,8 10,9 1 % 169,6 12,3 %

Driftsresultat 2,1 0,7 1,2 -0,5 -39 % 10,7 12,2 -1,5 -12 % -0,1 1 %

Finansinntekter 0,6 0,6 0,1 0,5 624 % 4,7 0,8 3,9 463 % 2,2 -91 %

Finanskostnader 0,0 0,0 0,1 0,0 -88 % 0,1 0,5 -0,4 -73 % 0,0 -24 %

Finansresultat 0,6 0,6 0,0 0,6 1849 % 4,5 0,3 4,2 1383 % 2,3 -100 %

Ordinært resultat 2,7 1,3 1,2 0,1 8 % 15,2 12,5 2,7 22 % 2,2 -16 %

Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per 
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Resultat enhetene 
 
I område analysen under vises det at alle sykehusenhetene har negative periode resultat. Hittil i år har nå 
alle enheter negative resultater. Felles området med sine inntektsføringer av reserver og overskuddskrav 
viser positivt avvik mot budsjett.  
 

 
 
Mo i Rana har et negativt perioderesultat for oktober med 2,7 mill.kr. Det betyr at det akkumulerte resultat 
hittil i år også ble negativt. Det er nå et underskudd med 2,3 mill.kr. Aktiviteten på enheten i perioden er 
ihht plan men det er fortsatt et økt merforbruk på varekostnader, i periode oktober spesielt på 
instrumenter, lab.rekvisita og medisinske forbruksvarer. Område Intern service med tekniske 
felleskostnader har fortsatt det største avviket mot budsjett. Dette skyldes som tidligere uforutsette 
reparasjoner og planlagt vedlikehold men også noen ombygging av lokaler. Avskrivninger på nye 
investeringer i medisinteknisk utstyr i 2015 ble belastet perioden med ca 0,8 mill.kr. Det er totalt sett et 
overskudd innenfor Psykiatrisk funksjon og et underskudd i somatikken. 
 
Mosjøen har et negativt resultat denne måneden og hittil i år. Aktiviteten og inntektene for oktober måned 
er bedre enn budsjett. Det er overfor bruk på vikarer, overtid og ekstrahjelp. Sykerefusjoner er høye. 
Andre driftskostnader er høye på vedlikehold og innkjøp av utstyr. Det er i hovedsak intern servise som 
har overforbruk denne måneden. 

Sandnessjøen har et negativt resultat denne måneden og hittil i år. Avviket i ISF-inntektene har en 
forverring på 0,8 mill.kr fra forrige måned. Det negative avviket i ISF-inntekter ligger på heldøgnsopphold 
og polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten er høyere enn i fjor men lavere enn plan. Lavere aktivitet på 
rehabilitering må sees i sammenheng med høy aktivitet på raskere tilbake. Det er et positivt resultat på 
medisinsk område, der Raskere tilbake har et positivt resultat og rehabilitering har et overforbruk. Det er 
overforbruk på intern service for oktober måned. 

Innleie av leger fra firma er redusert med 0,7 mill.kr og innleie sykepleiere fra firma er redusert med 1,5 
mill.kr fra samme tid i 2014.  Samtidig øker fastlønn med ca 20 mill.kr, vikarer med 0,7 og overtid med 0,5 
mill.  Refusjon sykepenger er på samme lave nivå som i fjor.  Det er ansatt flere faste stillinger som er bra 
for stabiliteten, men økningen i personellforbruk er for stor sammenlignet med en økning i 174 DRG-
poeng (3,6 mill.kr) fra 2014, noe som gir et negativt resultat på 10,5 mill.kr hittil i år. 

Prehospital har et negativt resultat denne måneden og hittil i år. Overforbruket hittil i år skyldes i 
hovedsak pasientreiser og ambulanseområdet som har høy aktivitet og økte priser. På pasientreiser er 

Helgelandssykehuset HF  Oktober Akkumulert i år Akk. I fjor

Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Felleskostnader/adm Mo i Rana 25 366 25 428 -62 238 334 229 568 8 765 225 484 221 158 4 325

Intern service Mo i Rana -6 733 -3 897 -2 836 -44 427 -35 611 -8 816 -34 990 -34 152 -838

Akutt/Kirurgi Mo i Rana -12 260 -12 048 -212 -115 020 -109 291 -5 728 -101 845 -100 784 -1 061

Medisin Mo i Rana -10 076 -9 678 -398 -88 620 -86 967 -1 653 -84 747 -86 415 1 668

Psykiatri Mo i Rana 965 196 769 7 430 2 301 5 129 3 554 192 3 362

Helgelandssykehuset Mo i Rana -2 739 0 -2 739 -2 303 0 -2 303 7 456 0 7 456

Felleskostnader/adm Mosjøen 11 009 11 636 -627 102 439 105 563 -3 124 90 087 91 868 -1 781

Intern service Mosjøen -2 603 -2 028 -575 -19 387 -18 496 -892 -18 552 -16 646 -1 906

Kirurgi Mosjøen -3 383 -3 606 222 -35 628 -32 577 -3 051 -30 051 -31 254 1 203

Medisin Mosjøen -5 851 -5 838 -13 -55 307 -53 045 -2 263 -51 836 -50 922 -914

Psykiatri Mosjøen 266 -164 430 1 326 -1 445 2 772 1 204 -1 380 2 585

Helgelandssykehuset Mosjøen -563 0 -563 -6 558 0 -6 558 -9 147 -8 333 -814

Felleskostnader/adm Sandnessjøen 19 999 21 652 -1 653 188 027 189 919 -1 893 180 759 182 741 -1 981

Intern service Sandnessjøen -5 496 -4 191 -1 305 -39 406 -38 209 -1 197 -34 420 -34 850 430

Kirurgi Sandnessjøen -10 271 -10 291 19 -95 902 -88 857 -7 046 -89 743 -88 859 -883

Medisin Sandnessjøen -6 748 -7 012 264 -62 967 -61 596 -1 371 -62 450 -60 339 -2 111

Psykiatri Sandnessjøen 423 -158 581 -206 -1 257 1 052 1 702 1 308 394

Helgelandssykehuset Sandnessjøen -2 093 0 -2 093 -10 455 0 -10 455 -4 151 0 -4 151

Administrasjon Prehositalt omr. 24 324 24 117 208 222 649 223 080 -432 99 800 102 213 -2 413

Ambulanse -11 301 -10 966 -335 -108 255 -106 511 -1 744 5 592 9 866 -4 274

AMK og Luftambulanse -2 156 -1 870 -286 -18 374 -17 091 -1 283 -17 527 -17 223 -304

Pasientreiser omr. -12 128 -11 281 -847 -105 346 -99 479 -5 868 -101 640 -94 855 -6 785

Helgelandssykehuset Prehospitalt omr. -1 260 0 -1 260 -9 327 0 -9 327 -13 776 0 -13 776

Felles 14 695 7 792 6 904 116 045 77 917 38 128 97 324 76 521 20 803

Gjestepasient omr. -6 694 -6 542 -152 -72 153 -65 417 -6 737 -64 618 -59 854 -4 764

Helgelandssykehuset Felles 8 002 1 250 6 752 43 891 12 500 31 391 32 705 16 667 16 039

Resultat HF 1 346 1 250 96 15 248 12 500 2 748 13 087 8 333 4 753

Tabell 3 (hele 1.000)
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det overforbruk på kostnader til drosjer og fly for oktober måned som skyldes prisøkning. Antall 
rekvisisjoner på Taxi har økt med 5,7% mot samme periode i fjor. Kostnadene har økt med 3,8 % i 
samme periode. Overforbruk skyldes både økt bruk og pris på taxi. Det er økte kostnader på overnatting. 
Noe av dette kan skyldes de nye pasienthotellene som er etablert i Trondheim og Tromsø. Prisnivåene 
på disse er noe høyere enn de overnattingstilbudene vi tradisjonelt har benyttet tidligere. 

 
Ambulanse området og AMK har hatt mye ekstra lønnskostnader på grunn av opplæring til nytt nødnett 
som ble tatt i bruk i oktober. 
 
Felles området har overforbruk på kostbare legemidler, gjestepasient rus og behandlingshjelpemidler. 
Avsatte midler brukt for å dekke underskudd på resultatenhetene gir overskuddet på fellesområdet. 
 

 

Funksjonsregnskap 
 

 
Funksjonsregnskapet viser delvis samme tendens som i fjor, med størst økning på rus og psykisk helse. 
Økning av kostnader på Rusomsorg skyldes også økte gjestepasientkostander på dette området.   
 

Likviditeten 
Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av i år og forrige år. Ved utgangen av september 2015 var 
det et innskudd på 247 mill.kr som er rundt korrigert plan.   
 

 
 

 

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 totalt i år

Somatikk inkl lab/rtg 903,4        1 018,0  1 018,4        (0,5)               12,7 % 1 239        

Psykisk helse 184,5        209,3      222,1           (12,8)             13,4 % 278           

Rusomsorg 29,9          39,1        25,4             13,8              31,0 % 31              

Prehospitale tjenester 251,8        273,2      261,5           11,7              8,5 % 321           

Personal 4,5             4,2          5,6               (1,4)               -7,8 % 6                

Sum driftskostnader 1 374,1    1 543,7 1 532,9       10,8             12,3 % 1 874       

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201510
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Investering  
Total investeringsramme for 2015 er på 87,1 mill.kr og denne er fullstendig disponert. Hittil i år er det 
forbrukt 35,9 mill.kr i investeringsmidler. Overført ramme fra 2014 er på 23,8 mill.kr. 
 
Bokførte investeringer i oktober måned er på 6,6 mill.kr. Investeringer på CT, Skopiutstyr, diverse medisin 
teknisk utstyr og noe ombygginger. 
 

 

 
 
Prognose  
Prognose for 2015 er satt til et overskudd på 20 mill.kr, noe som er 5,0 mill. bedre enn resultatkravet fra 
Helse Nord. Noe av årsaken til dette er at det i budsjett 2015 ble foretatt en rekke disponeringer av midler 
knyttet til nye og styrkede pasienttilbud, kvalitetsprosjekter og prosjektstillinger. Mye er iverksatt, men har 
kommet i gang på et senere tidspunkt enn planlagt og utgiftene er derfor noe mindre men i henhold til 
budsjett.  
 

 
Tiltak 
 

Gjennomføring av tiltaksplanen 
Titaksplanen for 2015 som er innarbeidet i budsjettet og har en total planlagt økonomisk effekt på 17,7 
mill.kr. I henhold til Helse Nord sin risiko vekting gir dette en risiko vektet planlagt økonomisk effekt på 
12,1 mill.kr. Hittil i år er den planlagte økonomiske effekten 13,6 mill.kr, mens den reelle effekten av 
tiltakene pr. oktober er på 6,8 mill.kr.  
 

Gjennomførte investeringer Overført Investerings- Investerings- Investert 

ramme ramme i år ramme SUM hittil i år
Investering HF - til disponering 1 813 -1 350 463 0

Investering MIR 16 459 13 053 29 512 10 055

Investering MSJ 11 174 27 294 38 468 12 400

Investering SSJ 1 588 21 653 23 241 5 422

Investering Prehospital -2 075 5 035 2 960 2 941

Investering AMB -1 123 5 381 4 258 2 699

Investering Felles -3 966 16 044 12 078 2 431

SUM 23 870 87 110 110 980 35 948
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Mo i Rana har ingen spesielle tiltak i tiltaksplanen, men har fokus på effektivisering av drift og 
årsverksforbruk. 
 
Mosjøen har en total tiltaksplan i år på 3,3 mill.kr. De fleste tiltakene er satt i drift og gitt effekt i henhold til 
plan. 
 
Sandnessjøen har en tiltaksplan på 7,4 mill.kr. Det er en økning i antall tiltak som har hatt effekt. 
  
Prehospitalt har en tiltaksplan på 7,0 mill.kr der 3 av 5 tiltak er satt i drift og har hatt effekt som forventet.  
Reduksjon antall grønne turer er reduser og gitt effekt, men totalt er det en økning i oppdrag for 
ambulanse bilene. Alternativ ambulansebåt base Tjøtta viser at det er en reduksjon i antall utseilte km og 
lengde på turer, men antall turer har økt. Tiltaket har gitt positiv effekt. Reduksjon i drosjeforbruk i 
kommuner med høyt forbruk har gitt noe effekt, men dette arbeidet må fortsette for å kunne oppnå ønsket 
effekt. 
Pasientreiser viser nå reduksjon av flyreisekostnader men om dette gjelder kun reiser til Tromsø er for 
tidlig å si noe om. Bedre organisering av transport mellom Sandnessjøen og Brønnøysund er ikke 

TILTAKSPLAN 2015

Tiltakets "navn" Enhets område

Planlagt økonomisk 

effekt 2015 i  1000 kr

Realisert 

økonomisk effekt 

hitil i år

0 0

Fokus på effektivisering av drift og årsverksforbruk 0 0

Totalt Mo i Rana 0 0

0 0

Et område innen somatikken 700 580

Permanent samdrift, intensiv - med.avd. 360 0

Redusksjon variabel lønn, samdrift - med avd. 240 0

Fødestuo sommerstenging 160 160

Styre merkantile ressurser til inntaktskontor 125 100

Vakante stillinger, Nevropsyk tj testteknikker 215 180

Vakante stillinger, Aktivitør døgnavd voksne 256 210

Enøk tiltak, Investering 200 56

Salg av eiendom 1 000 0

Totalt Mosjøen 3 256 1 286

0 0

Lysenhet, redusert bemanning 140 100

Endret tjenestplan med. Leger 100 0

Inntekt avskrivninger Fylkestannlegen 300 0

Bedre koding FRM, 42 drg 870 0

Redusert stilling fødeavd. 130 110

Økt aktivitet kirurgi (GYN) 250 200

Audiometri, økt aktivitet 900 0

Tiltak kir. Område 350 210

Økt inntekt boliger 500 414

Faste vikarer, med Sengepost 1 100 882

Sommerstengt 5 rehab-senger 850 850

Bedre oppfølging overtidsforbruk med. Område 1 750 700

Div mindre tiltak og justeringer 200 150

Totalt Sandnessjøen 7 440 3 616

0 0

Redusere antall grønne turer 1 000 800

Alternativ ambulasnebåtbase Tjøtta 500 280

Initativ ovenfor kommuner som har høyt forbruk 

av drosje 2 000 800

Reduksjon av helseforetakets gjestepasient 

forbruk mot UNN 2 000 0

Bedre organisering av transport mellom SSJ og 

BNN 1 500 0

Totalt Prehospitalt 7 000 1 880

Totalt Felles 0 0

SUM nye tiltak 2015 Totalt 17 696 6 782
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iverksatt pga. løsningen er mer komplekst å gjennomføre enn antatt. Alternativ løsning med 
pasienttransport til Rana er under utprøving. 
 

 
Personell 
 

I oktober 2015 hadde foretaket et forbruk på 1 485 månedsverk. Det gir et snittforbruk pr måned hittil i år 
på 1 483. Sammenlignet samme periode i 2014 er det en økning på 77 månedsverk.  
I rammeverket for bemanningsforbruk var det gjennom nye satsningsområder for foretaket planlagt en 
økning av 69 årsverk sammenlignet med rammen for 2014. Av disse gjenstår det fortsatt 13,5 stillinger 
som ikke er besatt pr oktober 2015. Det betyr at vi hittil i år har et høyere forbruk av månedsverk i forhold 
til det som er budsjettert for. 
 
Nedenstående graf viser forbruk sammenlignet med tidligere år og ramme for årsverk 2015: 

 
 
Mo i Rana 
På Enhet Mo i Rana har vi hittil i år i gjennomsnitt ligget på budsjett for månedslønnede. Tidligere i år har 
det vært vakanser ved kirurgisk avdeling og innenfor psykiatrisk område. Disse har blitt dekket gjennom 
timelønnede, overtid og fakturainnleie, som igjen medfører et høyere forbruk av variabellønn enn 
plantallene. Det har medført et merforbruk på variable årsverk hittil i år. 
 
Utover dekning av vakante stillinger så har vi et høyt forbruk av variabellønn av flere grunner: 

 Sykefravær som dekkes gjennom timelønnede eller overtid (blant annet på renhold, operasjon og 
medisinsk sengepost) 

 Økning i tyngre kirurgiske inngrep, særlig protesekirurgi og tarminngrep. Dette har medført mye 
overtid på kirurgisk område for leger og operasjonsavdeling. Ikke utført elektivt i ferien, men en 
økning i antall senger sammenlignet med ferieavvikling 2014. 

 Høy beleggsprosent og bortimot sprengt kapasitet på tilgjengelige liggedøgn på medisinsk 
sengepost. Økningen fra i fjor er fra 19 til 21,4 senger, sammenlignet med planlagt på 20. I 
hovedsak kommer økningen innen øyeblikkelig hjelp.  

 
Nedenstående graf viser forbruk pr mnd hittil i år. I tabellen vises fordelingen av disse årsverkene (merk 
at i tabellen er tall for grunnlønn/basis inklusive tall for UTA-tid). 
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Mosjøen 
I Mosjøen ligger personellforbruket foreløpig noe under planlagt. Dette kommer blant annet av at det har 
tatt tid å rekruttere LIS stillinger. LIS VOP var på plass 21. september, mens det fortsatt gjenstår å 
rekruttere LIS på røntgen, BUP og hud. I tillegg har det vært vakanser på blant annet øyelege, 
røntgenlege, og overleger på psykiatrisk døgnavdeling og BUP. Røntgenlege er på plass fra januar 2016. 
 
Totalbildet viser allikevel ikke tilsvarende mindreforbruk da det blant annet har vært gjort ekstra 
sekretærtilsetting i forbindelse med håndtering av ventelister hud, tilsetting av sekretærressurs i 
forbindelse med pilot for ass.leder prosjekt, og andre mindre justeringer. 
 
Ovennevnte vakanser, enkelte avdelinger med svangerskapsfravær og en liten generell økning i 
sykefravær resulterer i noe merforbruk av variabellønn. 
 
Nedenstående graf viser forbruk pr mnd hittil i år. I tabellen vises fordelingen av disse årsverkene (merk 
at i tabellen er tall for grunnlønn/basis inklusive tall for UTA-tid). 
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I hovedsak er det tiltak rettet mot å fylle vakanser og redusere sykefravær som prioriteres i 
bemanningsarbeidet i Mosjøen.  
 
Sandnessjøen 
Av den planlagte nysatsningen for 2015 i Sandnessjøen gjenstår det å ansette 1 LIS-stilling ved ØNH og 
1 stilling på Ambulant Akutteam i Brønnøysund.  
I Sandnessjøen er det noe merforbruk på månedslønnede, mens variabellønn står for det meste av totalt 
merforbruk sammenlignet med budsjett: 
 
Punkter som drar opp forbruket av variabellønn er: 

 Det er utført kveldspoliklinikk på medisinsk poliklinikk for å ta unna ventelister 

 Ekstra tunge pasienter (trakeostomi)  
 
Det er iverksatt ekstra tiltak på oppfølging av overtidsbruk på medisinsk område.  I tillegg er det her 
arbeidet med sykefraværsoppfølging, som har resultert i en reduksjon fra over 20 % i perioder i 2014 til 
ned rundt 5 % i år.  
 
Nedenstående graf viser forbruk pr mnd hittil i år. I tabellen vises fordelingen av disse årsverkene (merk 
at i tabellen er tall for grunnlønn/basis inklusive tall for UTA-tid). 
 

 

 
 
Prehospitalt 
Prehospitalt område har alle nye lærlingeplasser i forbindelse med ny ramme for 2015 på plass. Vi har 
også ett ekstra årsverk som går på topp ved ambulanse Vega på grunn av en intern flytting. Dette vil 
vedvare til september. 
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De fleste vakansene ved de store ambulansestasjonene er dekket opp. Unntaket er i Mosjøen, der 2 hele 
stillinger har vært ute i prosjektarbeid rettet mot opplæring av nytt nødnett. I tillegg har det der vært 
nødvendig å holde 2 stillinger vakant i påvente av avklaring om rettigheter knyttet til utvidet stillingsandel 
for deltidsansatte. Dette har blitt noe ivaretatt av timeinnleie og i stor grad gjennom overtid, noe som gir et 
høyere forbruk av variabellønn enn budsjettert for.  
 
I tillegg har det vært et ekstra merforbruk av variabellønn i ambulanseområdet grunnet: 

 økning i sykefravær ved stasjonene Mo i Rana og Hemnes 

 flere turer til Bodø innenfor psykiatri og rus sammenlignet med fjoråret, og mange av disse kjøres 
på vakttid, noe som gir mye overtid 

 endret turnus som har gitt noe mer utrykning på vakt enn budsjettert for 
 
 
Det har ikke vært en merkbar effekt på antall psykiatriske turer til NLSH som følge av opprettelsen av 
ambulant akutt team. Det virker imidlertid som om den særskilte gjennomgangen av bemanningsforbruket 
ved ambulansestasjon ved Mo i Rana, med fokus på sykefravær, har hatt en positiv effekt på 
tilstedeprosent. 
 
Nedenstående graf viser forbruk pr mnd hittil i år. I tabellen vises fordelingen av disse årsverkene (merk 
at i tabellen er tall for grunnlønn/basis inklusive tall for UTA-tid). 
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Andel deltid – fastansatte 

 
 
Ledere benytter behovskartlegging jfr rekrutteringsprosedyre hvor det avklares om deltidsansatte ønsker 
økt stillingsprosent. Eget prosjekt eller tiltak er ikke startet opp. 
 
 
Sykefravær 
 

 
  

 
 
Ledere følger opp sine medarbeidere ved sykefravær i henhold til IA- retningslinjene. Senter for HR, BHT 
og IA-rådgiverne fra NAV bistår ved behov/bestilling.  
 
Tidligere påbegynt prosjekt med sykefraværsoppfølging av avdelinger som utpeker seg med sykefravær 
over 10 % er erstattet med et generelt prosjekt for hele foretaket hvor sykefraværsutfordringer og tiltak 
gjennomgås.  
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Kommunikasjon 
 
I oktober var det spesielt to saker som fikk bred medieomtale: Åpningen av nytt nødnett og 
helseministerens besøk på Helgeland. Spesielt Høies besøk ble fulgt tett av lokale media, og NRK 
Nordland hadde flere innslag på tv og radio i forbindelse med besøket. Avisene i Mosjøen og 
Sandnessjøen fulgte opp med forsideoppslag om vellykket rekrutteringsarbeid og utfordringer knyttet til 
lokalisering. Helgelandssykehuset fulgte selv opp besøket med kronikken «Nytt Helgelandssykehus – er 
det liv laga?», som sto på trykk i Rana Blad, Helgelands Blad og Brønnøysunds Avis.  Kronikken var også 
et svar til Bjørnar Olaisens åpne brev til Helgelandssykehuset, «Den forbannede 10-prosenten», der han 
tok til orde for samme sykehusstruktur som i dag, men økt transport av akuttpasienter ut av regionen.  
Antall artikler totalt hvor Helgelandssykehuset er omtalt er høyere i oktober sammenliknet med måneden 
før. 
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Ordforklaringer   
 

DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 

sykehusopphold i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere 

sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; 

blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG blir 

blant annen brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad per sykehusopphold og sammenligne 

aktivitet mellom sykehus.  

 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i 

pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt 

til 41.462 kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient).  

 

DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 

ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon 

vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon 

som er høyt vektet.  

 

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 

overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter.  

 

Sykehusoppphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 

heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold.  

 

Poliklinikk – Undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset.  

 

Poliklinisk konsultasjon – undersøkelse/kontroll på en poliklinikk.  

 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk).  

 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt).  

 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp.  

 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere 

dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling.  

 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen 

er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke 

overnatting.  

 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at 

sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 
 
 
 
 


