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Hovedindikatorer 

Gjennomsnittlig ventetid 

avvikledepasienter  
(Trend: fra jan 13 til mai 16) 

52 dager 
(Mål under 65 dager) 

 

Langtidsventende > 12mnd 

 

185 henvisninger 

 

Andel fristbrudd avviklet  
(Mål 0%) 

 

2% 

 

 

Pakkeforløp – kreft 
(Mål 70 %) 

Andel i pakkeforløp       78% 

Andel innenfor frist       66% 

Andel i pakkeforløp viser nye kreftpasienter som 

utredes i pakkeforløp. 

 

Andel innenfor frist gjelder tiden fra henvisning 

mottatt til start behandling. 

 

Aktivitet alle kontakter somatikk 

 
 Pr 

052016 

Endring 

15/16 

% avvik 

til plan 

Opphold 43 355 +1 165 + 3% 

DRG 6 781 +155 + 1 % 
 

 

Bemanning 

 

 

1496 månedsverk 
 

Sykefravær  
(Mål 6,5%) 

6,7 % 

 
Økonomisk resultat pr. mai 

(Budsjett 8,3 mill) 

 

3,4 mil 
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Oppsummering 
 
Bakgrunn 
Virksomhetsrapporten for Helgelandssykehuset HF presenterer resultater for helseforetakets 
satsningsområder, og er bygget opp rundt virksomhetstallene innenfor kvalitet, aktivitet, personell og 
økonomi. Rapporten oversendes Helse Nord RHF hver måned, og er en viktig del av styringsdataene på 
foretaksnivå. 
  
Formål 
Virksomhetsrapporten skal gi nødvendig ledelsesinformasjon om status ved Helgelandssykehuset i 
forhold til eiers krav og interne satsningsområder. 
 
Kvalitet 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ble i mai 52 dager. En reduksjon fra april hvor ventetiden 
var 59 dager. Sandnessjøen er fremdeles den enheten med lavest ventetid i mai. Antall ventende 
fristbrudd er økt fra forrige mnd, 46 pr utgangen av mai og 32 pr april. Fortsatt er det registerte fristbrudd 
som ikke er reelle pga at prosedyrer for registrering av ventetidsperioder ikke følges. Antall 
langtidsventende er redusert fra 203 til 185. Langtidsventende står fremdeles for en stor andel av 
ventetidsdagene for ventende pasienter og potensialet for å redusere gjennomsnittlig ventetid er enda 
tilstede.  
 
Antall ventende pasienter ved utgangen av mai var 3778 en nedgang på 1321 (-25%) fra året før. 
Gjennomsnittlig tid for vurdering av henvisninger viser en økning og andel vurdert innen 10 dager en 
tilsvarende nedgang. Fortsatt er imidlertid gjennomsnittlig vurderingstid kort og andelen vurdert innen 10 
dager høy. 
Antall åpne dokumenter viser nå en økning og data på enhetsnivå foreligger fortsatt ikke etter DIPS 
sammenslåingen. Tiltakene iflg handlingsplan må innskjerpes. Det er også en økning i antall åpne 
henvisninger, spesielt i Sandnessjøen. Det er således nødvendig med innskjerping av tiltakene også for 
denne indikatoren. Helgelandssykehuset har fremdeles lavere andel kontroller enn andre foretak i Helse 
Nord. 
 
På kvalitetsområdet for nye kreftpasienter i pakkeforløp oppfyller foretaket nasjonale mål mens andel 
behandlet innenfor tidsfrist ble 68% mot mål på 70% (tall fra 1/1- 30/4- 2016). I mai har foretaket hatt 
foreleser fra UNN som har kurset samtlige pakkeforløpskoordinatorer. Dette vil trolig forbedre 
datakvaliteten på indikatorene fremover og registering av pakkeforløpskoder.  
 
I Pasientsikkerhetsprogrammet er tiltakspakkene i de aktuelle innsatsområdene implementert og det er 
enighet om en felles retningslinje for bruk av risikotavler ved sengepostene. Alle sengeposter er i gang 
med opplæring i bruk av risikoavtaler. 
 
Aktivitet somatikk 
 
Antall pasientkontakter innen somatisk virksomhet hittil i år er (+ 3%) høyere enn plan. Dette skyldes høy 
poliklinisk aktivitet og økning i innlagte dagopphold. Økt innlagte dagopphold er hovedsakelig økning i 
dialysepasienter. Den økte polikliniske aktiviteten er innenfor kirurgisk område. DRG-aktiviteten er 68 
poeng over plan (1%) dette skyldes økning ved sykehusene på Mo og i Mosjøen, Sandnessjøen ligger 
bak plan. For Raskere tilbake ligger aktiviteten over plan og fjoråret. 
 
Etter gjennomføringen av HOS Trinn 2 skal innlagte pasienter som reiser mellom sykehusene på 
Helgeland ikke lenger skrives ut, men overflyttes. Denne registreringsrutinen har vært vanskelig å 
implementere og feilregistreringer har blant annet ført til at inntektene ikke kan fordeles til kostnadsstedet 
som har utført aktiviteten. For å bedre registreringsrutinen er det laget et eget e-læringskurs i Campus 
som rettes mot sengeposter, akuttmottak og intensivavdelinger. Dette må prioriteres for å bedre 
registreringsrutinen og er anbefalt at alle avdelingsledere ser gjennom kurset og vurderer relevans for 
sine ansatte. 
 
Aktivitet Psykisk helse og rus  
Antall utskrivninger er i tråd med plan for 2016.  Antall liggedøgn er fortsatt bak plan som 
forventet.  Polikliniske konsultasjoner for psykisk helse voksne tilsvarende.  Årsaken ligger blant annet i 
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sykemeldinger, vakanser og permisjoner.  Aktiviteten i AAT er samlet bak plan for året.  Her ser vi at 
plantall for hovedbasen er satt høyere enn faktisk aktivitet viser til nå.  Noen av lokalbasene har høyere 
aktivitet enn plan.  Dette må justeres etter hvert som vi får erfaringstall å bygge på. 
For psykisk helsevern for barn og unge ligger aktivitet i døgntilbudene over plan, det samme gjør 
poliklinisk aktivitet.  Dette er et bilde vi har sett over tid, og er  positivt for fagområdet. 
Plantall for TSB-området slik de framkommer nå bygger på nye beregninger og har ikke erfaringstall å 
bygge på.  Vi ser at både poliklinisk aktivitet og liggedøgn ligger under plan.  Det er flere utskrivninger 
enn planlagt.  Aktiviteten i døgntilbudet samsvarer også med utviklingen vi ser på øvrige døgntilbud. 
Poliklinisk aktivitet inneholder aktivitet både inne LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og ordinær 
poliklinikk.  Fortsatt er det nok forbedringspotensial på registrering av rett fagområde, men vi ser bedring. 
 
Pasienttransport 
Sammenlignet med i fjor har antallet flybilletter hittil i år steget med 6%. Samtidig er gjennomsnittlig 
billettpris økt med 6,7% sammenlignet med samme periode i fjor.    
 
Antall taxiturer har hittil i år økt med 7% sammenlignet med i fjor. 
 
Ambulanse området har i mai hatt høyere aktivitet både på biler og båter enn forrige måned og 
sammenlignet med i fjor. For biler er det en økning i både antall oppdrag og kjørte km sammenlignet med 
tidligere måneder. Det er mange haste og akutt oppdrag. Antall psykiatri transporter er på samme nivå 
som fjoråret. 
 
Gjestepasienter   
Totalt har Helgelandssykehuset økt antall kjøpte konsultasjoner med 5%, samtidig er antall kjøpte DRG 
poeng redusert med 4%. Dette indikerer at det kjøpes behandling til flere «lette» pasienter. Innad i Helse 
Nord kjøper Helgelandssykehuset flere (13%) polikliniske konsultasjoner og færre (-18%) heldøgn/dag 
konsultasjoner. Gjestepasient kjøpet utenfor Helse Nord har de samme endringene, men mindre. Her 
kjøper Helgelandssykehuset flere (2%) polikliniske konsultasjoner og flere (4%) dag/døgn konsultasjoner. 
 
Personell 
I mai måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1496. Sammenlignet med mai 2015 er det en økning 
på 37 månedsverk.  
 
Sykefraværet for april måned var på 6,7 % og er en forbedring sammenlignet med tilsvarende måned i 
2015, som den gang viste 7,7 %. 
 
Resultat  
Det økonomiske resultatet for mai måned er positivt med 1,5 mill. kroner. Akkumulert hittil i år pr. mai er 
det et overskudd på 3,4 mill. kr som gir et negativt budsjett avvik på 4,9 mill. kroner. Sammenlignet med 
fjoråret er dette 2,8 mill.kr dårligere for samme periode. 
 
De totale inntektene er på budsjett denne måneden, men over budsjett hittil i år og sammenlignet mot i 
fjor. ISF- inntektene egen aktivitet for mai måned er lavere enn mars og april, og litt under budsjett. 
Øvrige inntekter er rundt budsjett. 
 
På kostnadssiden er det overforbruk på varekostnader og andre driftskostnader. Totale lønnskostnader er 
på budsjett hittil i år men litt under budsjett for mai måned. I mai har de ulike lønnskostnadene vært som 
tidligere måneder. Noe overforbruk på innleie, vikarer og overtid mot budsjett, men lønn til fast ansatte er 
litt under budsjett og det er noe høyere refusjoner enn det som er budsjettert. Varekostnaden for mai 
måned er høyere enn budsjett og gjelder alle enheter. Overforbruk på andre driftskostnader skyldes 
reparasjoner og vedlikehold og også konsulenttjenester fra firma.  
 
Mo i Rana har overforbruk på varekostnad og andre driftskostnader, men inntekten er tilsvarende over 
budsjett. Resultatet for Mo i Rana er et overskudd på 0,9 mill.kr hittil i år. Somatikken har et underskudd 
mens psykisk helse har overskudd. 
Mosjøen har inntekter rundt budsjett men et overforbruk på andre driftskostnader der de har 
budsjettilpasnings problemet. Hittil i år har Mosjøen et negativt resultat på 6,5 mill. kroner. 
For Sandnessjøen er inntektene på raskere tilbake over budsjett, men ISF og øvrige inntekter er under 
budsjett. Hittil i år har Sandnessjøen et negativt resultat på 4,2 mill.kr som er en forbedring fra i fjor. 
Prehospital enhet har hittil i år et overforbruk på 3,0 mill.kr der overforbruket er på ambulanse og 
pasienttransport. 
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Prognose  
Prognosen for årsresultat er 20,0 mill.kr i overskudd, lik resultatkravet fra Helse Nord.  
 

 
Tiltak 
Tiltaksplanen som er innarbeidet i budsjett 2016 er på 25,0 mill. kroner. Risikovektet i henhold til Helse 
Nord sin mal, gir tiltaksplanen en forventet effekt på 14,5 mill. kroner. Planlagt effekt av tiltakene pr. mai 
er på 8,9 mill.kr, men den realiserte effekten av tiltakene er på 2,0 mill. kroner. Tiltakene med størst effekt 
er raskere tilbake og diverse innenfor prehospital enhet.  
 
Flere tiltak som gjelder salg av boliger må sees i sammenheng med eiendoms strategi som er under 
utarbeidelse og vil bli forelagt styret senere. 
 
Kommunikasjon 
Forslaget om ny ambulanseplan var også i mai den dominerende saken i mediebildet rundt 
Helgelandssykehuset. Ambulansesaken var en gjenganger i lokalavisene, både redaksjonelt og på 
debattsidene. Innleggene var kritiske til de foreslåtte endringene. Kritiske debattinnlegg kom det også i 
kjølvannet av styrevedtaket om nedlegging av fødetilbudet i Mosjøen. 
19. mai sendte Helgelandssykehuset ut høringsnotat om kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg. Høringsnotatet ble omtalt i NRK og lokalavisene – Helgelendingen meldte «Trolig full 
sykehuskrig til høsten» og ordføreren i Leirfjord reagerte negativt på at kommunen ikke er aktuell for 
lokalisering. Planene om et distrikts medisinsk senter ble omtalt i Brønnøysunds Avis, der rådmannen i 
Brønnøy slo fast at det blir et DMS. Adm. dir. i Helgelandssykehuset bekreftet i det samme oppslaget at 
foretaket har evne og vilje til å etablere et DMS, men at prosessen her må følge 2025-prosjektet. 
Den nyetablerte Helseekspressen fikk medieoppmerksomhet, og nyheten om mulig utvidelse av 
arbeidsstokken hos Pasientreiser i Mosjøen fikk oppslag med positivt fortegn i Helgelendingen. 
 
 
Vurdering 
Helgelandssykehuset har totalt sett en somatisk aktivitet som er over plan. Dette gir inntekter over 
budsjett, men også høye kostnader på de somatiske enhetene. Alle de somatiske enhetene har 
underskudd. Innen psykisk helse er det en aktivitet som er lavere enn i fjor på enkelte områder. Psykisk 
helse har et overskudd som er større enn pr. mai i fjor.  
Kvalitetsmessig leverer foretaket godt på ventetid og fristbrudd. Det er likevel fortsatt behov for tett 
oppfølging av ventetidsregistrering for å unngå fristbrudd. Antall åpne dokumenter og 
henvisningsperioder krever enda tettere oppfølging i tråd med vedtatt handlingsplan.  
Bemanningsforbruket er i henhold til plan og sykefraværet viser forbedring fra i fjor.  
Usikkerhet rundt ny registreringsrutinen etter DIPS sammenslåingen har vært vanskelig å implementere 
og medført feilregistreringer. Dette medfører blant annet til at inntektene ikke kan fordeles til 
kostnadsstedet som har utført aktiviteten. Dette vanskeliggjør aktivitetsoppfølging og korrekt 
inntektsføring. 
Aktivitetsinntektene er økt med 2 % i forhold til i fjor, mens de totale lønnskostnadene er økt med 6 %.  
Dette er bekymringsfullt og utviklingen må følges opp nærmere.  Slik det ser ut nå så koster den økte 
aktiviteten mer enn det foretaket har i økte inntekter.  Samtidig ser vi at de innarbeide tiltakene i 
budsjettet har lavere effekt enn planlagt, og dette gir direkte utslag på bunnlinja for spesielt Mosjøen og 
Sandnessjøen.  
Det totale bildet viser at styrkningene i pasienttilbudet ikke har redusert gjestepasientforbruket i henhold 
til mål, og i tillegg generert økte driftskostnader i form av økte lønnskostnader og 
pasienttransportkostnader.  Sammenslåing av DIPS baser har medført store prosjekt- og 
opplæringskostnader de første månedene i år. Dette forventes å avta utover året og de involverte vil gå 
mer over til ordinær drift. Nærværsprosjektet forventes også å ha en positiv effekt på sykefraværet og 
dermed på kostnadene knyttet til overtid, vikarer og innleie.  Tiltakene som er besluttet gjennomført i 
Mosjøen vil gi reduserte driftskostnader i fremtiden, men effekt for inneværende år vil ikke gjøre at 
enheten vil klare å levere et resultat i balanse. Andre tiltak i tiltaksplanen må følges opp i forhold til 
forventet effekt og i tillegg må nye tiltak vurderes.   
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Kvalitet 
 
Ventetid 

 

Langtidsventende > 12 mnd: 

 

Fristbrudd 
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Nye kreftpasienter som inngår i organspesifikt forløp per april 2016 

Aggregerte data 1/1-30/4-2016     

Pakkeforløp 
Nye pasienter i 
HSYK- Antall 

Andei i 
forløp % Måltall % 

Antall 
innenfor 
frist 

Andel 
innenfor 
frist 

Tykk- og endetarmskreft   19 82%  70  9 60%  

Lungekreft  6 100%  70  4 50%  

Prostatakreft  13 68%  70  4 50%  

Blærekreft  9 100%  70  19 90%  
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Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 

a. Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført  
 

Helseforetak/ 
-institusjon 

Gj.sn. antall 

dager (forrige 

mnd) 

Andel vurdert innen  

10 dager * 
Trend vurdert 

innen 10 dager 
(forrige mnd) 

Helgelandssykehuset  2,8 (2,3) 2726/2861=95% Nedgang (98%) 

Helgelandssykehuset 

Mo i Rana 

 2,8 (2,1) 912/965=95% Nedgang (98%) 

Helgelandssykehuset 

Mosjøen 

 2,8 (2,38) 820/862=95% Nedgang (99%) 

Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen 

 2,8 (2,5) 936/974=96% Nedgang (97%) 

Helgelandssykehuset 

Brønnøysund 

3,9 (4,0) 60/62=97%  økning (95% 

 

*Ikke inkl rtg,  

 
 

b. Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager  
 

Helseforetak/-institusjon 31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.12 

Helgelandssykehuset HF 6.350 1.426 2.364 1.628 2218  6.624 

Mo i Rana 713      669 

Mosjøen  272      326 

Sandnessjøen 5.365      5.629 

 
  

c. Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt 

kontakt  
 

  
Helseforetak/-institusjon 31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.12-

15 

Helgelandssykehuset 
HF 

4.480 4.982 6.042 6.345 7.305*  4.037 

Mo i Rana  
2.087 

2.595 2.629 2.372 2.372  2.279 

Mosjøen 1.178 1.052 1.377 1.422 1.656  836 

Sandnessjøen 1.215 1.332 2.036 2.551 3.254  922 

      
* 23 åpne henvisningsperioder kan ikke henføres til lokalisering 
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d. Andel polikliniske kontroller  
 

 
 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

 Det er enighet om en felles retningslinje for bruk av risikotavler ved sengepostene på de tre 

sykehusenhetene 

 Alle sengepostene er i gang med å opplæring i bruk av risikotavle. Flere avdelinger leverer data 

til Extranet for tiltakspakkene fall og trykksår. 

 Medisinsk område i Sandessjøen ønsker å implementere bruk av kvalitetstavler og har vært i 

kontakt med NLSH for å lære av erfaringer derfra. 

 Pilot- «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 

o 2. og 3. mai ble det arrangert proAct instruktørkurs (forebygge og behandle livstruende 

tilsander) for helsepersonell på de to pilot gruppene på medisinsk og kirurgisk sengepost 

i Mo 

o Personellet er opplært 

o Oppstart pilot i avdelingene 7.6.2016 

 Hjerneslag 

 Helgelandssykehuset Sandessjøen er arrangør for regionalt møte for 
akuttbehandling av hjerneslag 22. og 23. september. 

 Samstem 
o Internrevisjon i april. Foreløpig rapport foreligger 

 Farmasøyt og lokal programleder er i gang å svare ut tilsynsrapporten. 
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Kvalitetsindikator-resultater fra helsenorge.no 
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Aktivitet 
 
Somatikk  

 
 
 

Psykisk helsevern og Rus   
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Prehospital enhet 
 
Ambulanse 
Aktiviteten for mai er høyere enn tidligere måneder i 2016. Antall km for båter er over trendlinjen for 2016 
noe som skyldes oppdekning av turer for båter i andre områder. 
 
 

  

 
Pasienttransport 
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Gjestepasienter 
 

 
 

 
Grafen inneholder både polikliniske og dag/døgn konsultasjoner.  Grafen viser en svak økning i antall 
kjøpte konsultasjoner.  
 

Alle tall pr mai

DRG poeng

Antall 

kosultasjoner DRG poeng

Antall 

kosultasjoner DRG poeng

Antall 

kosultasjoner

I Helse Nord poliklinikk 335 5483 386 6204 15 % 13 %

I Helse Nord døgn/dag 2274 1357 2012 1119 -12 % -18 %

Utenfor Helse Nord poliklinikk 215 3257 210 3309 -2 % 2 %

Utenfor Helse Nord døg/dag 1118 732 1162 758 4 % 4 %

Sum 3942 10829 3770 11390 -4 % 5 %

2015 2016 2015 vs 2016 
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Personell 
 
I mai måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1496. Sammenlignet med april 2015 er det en økning 
på 37 månedsverk.  
  
Nedenstående graf viser utvikling i månedsverksforbruk sammenlignet med 2015 og 2014: 

 
 
Fordelingen av faste og variable årsverk pr mnd hittil i år: 

 
 
 
Brutt ned på enhetene og respektive områder er fordelingen i mai som følger: 
 

 
 
  

Radetiketter Summer av fasteMndVerk Summer av UTA_tid Summer av variable_mndverk Summer av Maanedsverk

ENHET FELLES.(50000) 66,6 0,5 67,1

Administrasjon Felles. 57,4 0,4 57,8

Behandlingshjelpemidler omr. 4,0 0,1 4,1

Felles. 5,2 5,2

ENHET MO I RANA(10000) 465,5 5,1 46,9 517,6

Administrasjon Mo i Rana 5,4 5,4

Omr. Intern service Mo i Rana 35,6 9,5 45,2

Omr. kirurgi og akutt Mo i Rana 161,6 3,5 21,0 186,1

Omr. Medisin Mo i Rana 166,8 1,6 10,9 179,4

Omr. Psykisk helse og rus Mo i Rana 96,0 5,5 101,6

ENHET MOSJØEN(20000) 275,5 3,3 20,4 299,2

Administrasjon Mosjøen 5,1 5,1

Omr. Intern service Mosjøen 21,3 2,4 23,7

Omr. Kirurgi Mosjøen 71,4 1,5 3,8 76,7

Omr. Medisin og Akutt Mosjøen 93,7 1,6 12,2 107,5

Omr. Psykisk helse Mosjøen 84,0 0,2 2,0 86,1

ENHET PREHOSPITALT(40000) 161,4 32,5 194,0

Administrasjon Felles 2,0 2,0

Ambulanse omr 115,9 26,4 142,4

AMK og luftambulanse 27,3 4,8 32,1

Pasientreiser omr. 16,2 1,3 17,5

ENHET SANDNESSJØEN(30000) 382,1 3,9 31,7 417,8

Adminstrasjon Sandnessjøen 3,7 3,7

Omr. Intern service Sandnessjøen 43,5 4,5 48,0

Omr. Kirurgi og Akutt Sandnessjøen 147,9 1,6 16,1 165,7

Omr. Medisin Sandnessjøen 128,0 2,3 10,9 141,3

Omr. Psykisk helse Sandnessjøen 59,0 0,2 59,2

Totalsum 1351,2 12,4 132,2 1495,7
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Budsjett 
I budsjettet for 2016 var det lagt opp til ekstra fokus på å redusere variabellønn. I forhold til budsjett for 
2016 så har forbruket totalt hittil i år vært 6 månedsverk lavere enn det som er forventet gjennomsnitt pr 
mnd. I det forventede gjennomsnittet er hele året sett under ett, inkludert ferieavvikling som ikke er 
påbegynt i særlig grad enda.  
 

 
*I budsjettallene for faste årsverk til Helgelandssykehuset er ikke UTA medregnet. UTA har tidligere vært rapportert som 
variabellønn. Det gir et litt skjevt bilde av forbruk sammenlignet med budsjett. 

 
Ser vi variable månedsverk for mai måned isolert så finner vi disse årsakskodene som forklaring til 
hvorfor disse månedsverkene har vært nødvendige: 

 
 
Månedsverk for mai fordelt på overordnet stillingsgruppe: 
 

 
 

Periode: januar mai 2016

Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik

MIR 457,50 468,34 10,84 50,50 42,14 8,36 508,00 510,48 2,48

MSJ 270,00 280,01 10,01 24,00 20,41 3,59 294,00 300,42 6,42

SSJ 389,50 385,49 4,01 47,50 35,56 11,94 437,00 421,06 15,94

Prehospitale tjenester162,50 162,10 0,40 36,50 31,65 4,85 199,00 193,75 5,25

Foretaksledelse med stab63,00 65,83 2,83 0,50 0,35 0,15 63,50 66,18 2,68

Foretaket 1340,00 1361,77 21,77 159,00 130,12 28,88 1499,00 1491,89 7,11

TotaltFastlønn* Variabellønn

Radetiketter Summer av variable_mndverk

ANNEN OVERTID 3,33

ANNEN VARIABEL LØNN 0,75

EKSTRAHJELP 9,60

FAST LØNN OG TIMELØNN (MIDLERT 15,43

FERIEVIKARER 6,94

HELLIGDAGSTILLEGG 0,59

OVERTID PGA FERIEAVVIKLING 3,42

OVERTID PGA SYKEFRAVÆR 11,34

OVERTID PGA ØKT AKTIVITET 12,86

OVERTID VED UTTRYKNING -0,18

OVERTID ØVRIG INNDEKNING AV VA 10,42

UTRYKNING PÅ VAKT 29,47

VAKANSVAKT LEGER 0,61

VIKARER ANDRE ÅRSAKER 6,26

VIKARER VED OMSORGSPERMISJON ( 1,63

VIKARER VED SYKDOM 19,69

Totalsum 132,16

Radetiketter Summer av Maanedsverk

01. Adm. og ledere 228,75

02. Pasientrettede stillinger 172,52

03. Leger 196,13

04. Psykologer 46,25

05. Sykepleiere 488,58

06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 66,17

07. Diagnostisk personell 63,35

09. Drifts/teknisk personell 116,75

10. Ambulansepersonell 117,21

(tom) 0,00

Totalsum 1495,72
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Sykefravær  

 
  
Foretaket har iverksatt et nærværsprosjekt med varighet ut 2017 (ledermøtesak 202/2015). Prosjektet har 
som mål å redusere sykefraværet i foretaket ned til 6,5 %. Gjennomsnitt pr mnd i 2015 var 7,7 %.  
 

 
Nærværsprosjektet: 
 
Status: Gjennomførte aktiviteter i perioden 18.03.16 – 19.05.16  
 
Søknad om eksterne prosjektmidler  

 Søknad om eksterne prosjektmidler ble utarbeidet i forrige rapporteringsperiode. 

 Av 32 søknader som kom inn til KLP, ble 11 søknader innvilget midler. Helgelandssykehusets 
søknad ble innvilget med kr. 100 000,-  i 2016. 

 
IA – nærværsdagene i foretaket: 

 I hht prosjektplan er det gjennomført IA- nærværsdagene i foretaket: Mo i Rana 04.04.16, 
Sandnessjøen, 06.04.16 og i Mosjøen11.04.16. Totalt deltok ca 130 personer. 

 Målgruppa var ledere, foretakstillitsvalgte, vernetjeneste, medlemmer i AMU og AMR’ ene, samt 
deltakerne på lederprogrammet; Ny som leder i Helgelandssykehuset. 

 Målet for dagene var å etablere en felles plattform for utvikling av en nærværskultur i foretaket 
samt forankring og involvering av prosjektet. Samlingene var «kick off» for nærværsprosjektet. 
Sentralt disse dagene var også kartleggingsarbeid: Nåværende - og ønsket situasjon som ble 
gjennomført i gruppearbeid.  

 Prosjektet overordnet mål å redusere sykefraværet til gjennomsnittlig 6,5%.  
 

 
Planlagte aktiviteter   
 

 IA – nærværsdagene i foretaket:  
Innspill fra kartleggingsarbeidet sammenfattes og gjennomgås for å kvalitetssikre at prosjektets 
tiltak harmonerer med ledernes behov. Tema i prosjektgruppemøtet 29.04.16 
 

 Prosjektets kommunikasjonsplan 
Utkast til kommunikasjonsplan er utarbeidet, men ikke ferdigstilt. Tema i prosjektgruppemøtet 
29.04.16. Senter for kommunikasjon involveres. 

 

 Prosjektets nettside 
Det er utarbeidet et utkast til nettside for prosjektet, men ikke publisert. Tema i 
prosjektgruppemøte 29.04.16. Senter for kommunikasjon involveres. 

 

 Lederbistand:  
Teste ut en felles standard for bestilling av bistand. Felles e-post for bestilling av hjelp og bistand, 
eventuelt få en pådriver i enkeltsaker. Status: Felles e-post adresse og hvem som skal være 
mottaker er ferdigstilt. Det gjenstår å få på plass rutinene og strukturen i dette arbeidet.  

 

 Opplæring: Prosjektgruppa skal gjennomføre opplæring i arbeidsformer relatert til 
forbedringsarbeid, bl.a. Lean.  
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 Avdelingsvise forbedringsprosjekt. Teste ut en arbeidsform hvor avdelinger får bistand i en 
angitt periode for å gjennomføre forbedringsarbeid i egen avdeling, knyttet til sykefravær. En til to 
avdelinger pr sykehusenhet i første omgang.  

 

 E-læringskurs: Utvikle et e-læringskurs for medarbeidere som omhandler nærværsarbeid og 
medarbeiders rettigheter og plikter knyttet til IA avtalen. 
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Økonomi 
 

Resultat 

 

Tall i mill. kroner 

 
 
De viktigste avvikene denne måneden er: 
 
Inntekter 

 - 1,2 mill.kr ISF inntekter egen produksjon 

 + 0,6 mill.kr ISF kjøp fra andre regioner 

 + 0,5 mill.kr ISF på kostbare legemidler 

 + 0,2 mill.kr Raskere tilbake 
 
 
Driftskostnader 

 + 2,4 mill.kr varekostnad, i hovedsak medikamenter og medisinske forbruksvarer 

 + 0,3 mill.kr Innleie av sykepleiere fra firma 

 + 1,0 mill.kr vikarer annen årsak 

 + 0,4 mill.kr overtid pga økt aktivitet 

 + 0,7 mill.kr Pasienttransport fly 

 + 0,8 mill.kr Konsulenttjenester fra firma 
 

  

April

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

Endring 

ift 2015

Endring i 

%

Basisramme 120,0 122,3 122,3 0,0 0 % 581,1 581,1 0,0 0 % 43,0 8 %

Kvalitetsbasert finansiering 1,0 1,0 1,0 0,0 0 % 4,8 4,8 0,0 0 % 0,1 3 %

ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 36,6 33,3 34,0 -0,8 -2 % 172,1 168,0 4,1 2 % 3,0 2 %

ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 36,6 33,3 34,0 -0,8 -2 % 172,1 168,0 4,1 2 % 3,0 2 %

ISF av legemidler utenfor sykehus 2,4 2,5 2,0 0,5 26 % 13,1 10,0 3,1 31 % 0,9 7 %

Gjestepasientinntekter 0,3 0,3 0,4 -0,1 -28 % 1,1 1,6 -0,5 -33 % -0,8 -43 %

Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 4,0 3,1 3,6 -0,5 -13 % 17,4 17,8 -0,4 -2 % 0,5 3 %

Utskrivningsklare pasienter 0,2 0,6 0,1 0,5 1003 % 1,2 0,3 0,9 347 % 1,1 1333 %

Inntekter "raskere tilbake" 1,4 1,5 1,3 0,2 14 % 7,7 7,0 0,7 10 % 3,5 83 %

Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,1 0,5 -0,5 -87 % 0,4 2,7 -2,3 -87 % 0,4 0 %

Andre driftsinntekter 6,8 8,0 7,5 0,5 7 % 38,8 35,7 3,1 9 % 3,7 11 %

Sum driftsinntekter 172,7 172,6 172,7 -0,1 0 % 837,7 829,0 8,8 1 % 55,5 7 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 13,3 9,7 10,7 -1,0 -10 % 56,5 53,6 2,9 5 % -2,4 -4 %

Kjøp av private helsetjenester 5,3 5,4 4,8 0,6 13 % 24,1 23,4 0,6 3 % 0,7 3 %

Varekostnader knyttet til aktivitet 17,2 16,9 14,5 2,4 17 % 77,6 70,2 7,4 11 % 7,6 11 %

Innleid arbeidskraft 2,1 1,6 1,1 0,5 48 % 7,6 4,1 3,5 87 % 1,3 20 %

Lønn til fast ansatte 74,8 76,7 76,4 0,3 0 % 367,5 367,9 -0,5 0 % 17,2 5 %

Overtid og ekstrahjelp 3,3 3,6 2,4 1,2 51 % 18,8 10,8 8,0 75 % 1,0 6 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 18,4 18,4 18,4 -0,1 0 % 91,9 92,2 -0,3 0 % 10,7 13 %

Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,4 -3,5 -2,3 -1,2 51 % -17,8 -11,7 -6,1 52 % 2,6 -13 %

Annen lønnskostnad 5,5 4,8 6,2 -1,4 -22 % 25,6 30,8 -5,2 -17 % -0,5 -2 %

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 81,3 83,2 83,7 -0,5 -1 % 401,6 401,8 -0,2 0 % 21,5 6 %

Avskrivninger 6,4 6,4 6,4 0,0 0 % 31,8 31,8 0,0 0 % 2,4 8 %

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

Andre driftskostnader 31,1 31,9 32,8 -0,8 -3 % 154,2 148,6 5,6 4 % 19,3 14 %

Sum driftskostnader 173,0 171,9 171,3 0,6 0 % 837,7 821,6 16,1 2 % 59,8 7,7 %

Driftsresultat -0,3 0,8 1,5 -0,7 -47 % 0,0 7,3 -7,3 -100 % -4,4 100 %

Finansinntekter 0,7 0,7 0,2 0,5 254 % 3,4 1,0 2,4 226 % 1,6 -85 %

Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -53 % 0,0 0,0 0,0 -44 % -0,1 -74 %

Finansresultat 0,7 0,7 0,2 0,5 267 % 3,4 1,0 2,4 238 % 1,6 -93 %

Ordinært resultat 0,4 1,5 1,7 -0,2 -10 % 3,4 8,3 -4,9 -59 % -2,8 45 %

Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai
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Resultat enhetene 
 
Område analysen under viser resultatet denne måned, hittil i fjor og hittil i fjor på de ulike områdene.  
 

 
 
Mo i Rana har et positivt resultat for mai måned og akkumulert. Aktiviteten er høyere enn fjoråret og plan. 
Inntektene er dermed over budsjett, men som følge av dette er varekostnadene knyttet til aktivitet og andre 
driftskostnader også over budsjett. Stor økning i antall dialysepasienter har medført omrokkering av 
ressurser og høyere forbruk. Stor økning av kostnader for medikamenter er knyttet til kreftpoliklinikk og 
overtakelse av LAR-pasienter. Merforbruk totalt sett er størst på de kliniske områdene Kirurgisk- og akutt 
område og deretter Medisinsk område. Merforbruk innenfor Intern service er blant annet for mat til 
pasienter, renovasjon, teknisk/elektrisk utstyr, vedlikehold/rep/service. Her kan nevnes ferdigstilling av 
sykesignalanlegg på medisinsk sengepost og noen vannskader.  Område psykisk helse og rus har fortsatt 
et positivt budsjettavvik mens somatikken har underskudd. 
 
Mosjøen har overskridelse på 1,3 mill i mai og 6,5 mill totalt (herav utgjør budsjettubalanse fra starten ca 
3,4 mill kroner).    Somatisk aktivitet ligger over plan/budsjett både for antall pasienter og inntekter.  Dette 
er planlagt fordi det forventes noe mindre aktivitet når ombygginga starter.  Aktiviteten innen psykisk 
helse ligger noe bak plantall.  
 
Medisinsk materiell har et negativt avvik på 1,7 mill.  Medikamentkostnaden er ca 1 mill kroner høyere 
enn samme tid i fjor.  Det kommer stadig nye (dyre) biologiske medikamenter på markedet samtidig som 
flere pasientgrupper kan behandles med disse medikamentene.  Sykehuset har også kreftpasienter som 
får immunterapi. 
Avvik på 1,1 mill skyldes innleie av leger pga vakanser spesielt på medisin samt innleie av øye- og  
hudleger og plastikkirurg.   Ny ordning for betaling på utrykning på vakt for leger har også gitt 
kostnadsøkning.  Foreløpig er det relativt lite forbruk innen bygningsmessig vedlikehold, men dette vil øke 
utover året. 
 
 
Sandnessjøen har overskridelse på 1,3 mill i mai og 4,18 totalt.  Selv om aktiviteten er større enn i fjor 
har somatisk område negativt budsjettavvik med ca 4 mill kroner.  Inntekten for Raskere tilbake ligger 
imidlertid godt over fjoråret.   BUP har positiv aktivitet i fht 2015 og plan mens VOP ligger bak.  
 

Helgelandssykehuset HF  Mai Akkumulert i år Akk. I fjor

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

Felleskostnader/adm Mo i Rana 28 152 26 480 1 672 132 303 125 909 6 393 125 440 122 436 3 003

Intern service Mo i Rana -3 981 -3 982 1 -20 600 -19 364 -1 237 -20 813 -18 784 -2 029

Akutt/Kirurgi Mo i Rana -13 733 -12 804 -929 -64 485 -60 925 -3 560 -60 378 -58 817 -1 562

Medisin Mo i Rana -10 727 -10 062 -665 -49 557 -47 475 -2 082 -46 399 -45 882 -518

Psykiatri Mo i Rana 902 369 533 3 290 1 854 1 435 3 879 1 047 2 833

Helgelandssykehuset Mo i Rana 613 0 613 950 0 950 1 727 0 1 727

Felleskostnader/adm Mosjøen 11 429 12 457 -1 028 57 070 59 753 -2 682 56 425 57 267 -842

Intern service Mosjøen -1 764 -2 221 457 -10 903 -10 818 -85 -10 193 -9 796 -397

Kirurgi Mosjøen -4 604 -3 837 -767 -21 152 -18 742 -2 409 -19 430 -17 989 -1 441

Medisin Mosjøen -6 851 -6 446 -405 -33 166 -30 430 -2 736 -29 460 -28 690 -770

Psykiatri Mosjøen 403 46 357 1 596 238 1 358 -922 -793 -130

Helgelandssykehuset Mosjøen -1 386 0 -1 386 -6 555 0 -6 555 -3 580 0 -3 580

Felleskostnader/adm Sandnessjøen 21 240 22 466 -1 226 105 981 108 210 -2 229 100 774 101 990 -1 215

Intern service Sandnessjøen -4 075 -4 073 -3 -22 221 -20 027 -2 193 -19 943 -20 252 309

Kirurgi Sandnessjøen -11 227 -10 699 -528 -52 780 -51 498 -1 282 -52 296 -47 387 -4 909

Medisin Sandnessjøen -7 020 -7 439 419 -35 093 -35 420 327 -35 488 -33 646 -1 843

Psykiatri Sandnessjøen -251 -256 4 -67 -1 265 1 198 -1 111 -704 -407

Helgelandssykehuset Sandnessjøen -1 333 0 -1 333 -4 179 0 -4 179 -8 064 0 -8 064

Administrasjon Prehositalt omr. 24 784 24 674 110 116 766 116 314 453 114 339 114 717 -378

Ambulanse -12 357 -11 501 -856 -56 205 -54 101 -2 104 -55 399 -55 031 -368

AMK og Luftambulanse -2 696 -2 329 -367 -11 698 -11 095 -603 -9 294 -9 180 -114

Pasientreiser omr. -10 677 -10 845 167 -51 907 -51 117 -789 -53 207 -50 506 -2 701

Helgelandssykehuset Prehospitalt omr. -946 0 -946 -3 043 0 -3 043 -3 562 0 -3 562

Felles 10 932 8 874 2 058 52 419 44 369 8 050 54 666 38 958 15 707

Gjestepasient omr. -6 371 -7 207 836 -36 207 -36 036 -171 -35 048 -32 708 -2 340

Helgelandssykehuset Felles 4 560 1 667 2 894 16 213 8 333 7 879 19 618 6 250 13 368

Resultat HF 1 507 1 667 -159 3 386 8 333 -4 948 6 139 6 250 -111

Tabell 3 (hele 1.000)
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Merforbruk på overtid/ekstrahjelp med 2,5 mill og innleie av leger fra firma (ca 1 mill) skyldes bla en 
krevende måned både på kirurgisk og medisinsk område samt fravær av leger som er ute i spesialisering.   
Også Sandnessjøen har økt kostnad på utrykning på vakt med ca 450.000. 
Vedlikehold av bygninger og maskiner/utstyr har avvik på 1,3 mill. 
 

 
Prehospital enhet har et underskudd denne måneden og hittil i år. Overforbruket i mai måned kommer 
fra ambulanseområdet som har hatt høy aktivitet, høyt sykefravær på enkelte stasjoner og det er foretatt 
en del kurs og opplæring som påvirker resultatet. 
 
Felles har et stort forbruk av konsulenter på diverse prosjekter som DMS Brønnøysund og 
Helgelandssykehuset 2025. Kostbare legemidler har høye kostnader og gjestepasient kostnadene ligger 
hittil i år rundt budsjett. 
 

Funksjonsregnskap 
 

 
Funksjonsregnskapet viser økning på de fleste områder, der psykisk helse har den minste økningen. 
Psykisk helse har en nedgang på gjestepasientkjøp. Økningen på rusomsorg kommer i hovedsak av 
etablering av LAR. Den store økningen innenfor somatikk skyldes styrkninger foretatt i løpet av 2016. 
 

Likviditeten 
Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av forrige år. Ved utgangen av 2015 var det et innskudd på 
249 mill.kr og ved utgangen av mai et innskudd på 325 mill.kr. 
 

 
 

  

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 515,8        555,6      541,8           13,9              7,7 % 1 306        

Psykisk helse 106,4        110,7      119,7           (9,0)               4,1 % 291           

Rusomsorg 17,9          20,8        18,4             2,4                 15,9 % 45              

Prehospitale tjenester 135,2        148,8      139,3           9,5                 10,1 % 338           

Personal 2,6             1,8          2,5               (0,6)               -29,7 % 6                

Sum driftskostnader 777,9       837,7     821,6          16,1             7,7 % 1 986       

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201605
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Investering  
Total investeringsramme for 2016 er på 92,5 mill.kr og denne er i hovedsak disponert.  
Hittil i år er det foretatt investeringer på 31,7 mill.kr. Det meste av investeringer i mai måned er ambulanser, 
OCT nettscanner og diverse medisin teknisk utstyr. 

 

 
Prognose  
Prognose for året er lik resultatkravet fra Helse Nord og er et overskudd på 20,0 mill. kr.  

 
Tiltak 
Gjennomføring av tiltaksplanen 

  

Gjennomførte investeringer Overført Investerings- Investerings- Investert 

ramme ramme i år ramme SUM hittil i år
Investering HF - til disponering 1 813 14 835 16 648 0

Investering MIR 16 459 3 450 19 909 7 958

Investering MSJ 11 174 21 800 32 974 7 117

Investering SSJ 1 588 43 915 45 503 12 069

Investering Prehospital -2 075 0 -2 075 88

Investering AMB -1 123 4 500 3 377 4 131

Investering Felles -3 966 4 000 34 361

SUM 23 870 92 500 116 370 31 724

TILTAKSPLAN 2016

Tiltakets "navn" Enhets område

Planlagt økonomisk 

effekt 2016 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

Samdrift medisinsk avd. og intensiv 200 80

Rekruttering med overlege, unngå dyr innleie 2 000 0

Feriedrift 600 0

Intern service, vedlikehold 1 500 0

Salg leilighet 1 000 0

0 0

Totalt Mosjøen 5 300 80

0 0

Avtale husleie for Nordland Tannhelsetjeneste 450 0

Raskere tilbake, utvidelse av ramme 1 500 650

Salg av bolig 1 500 0

0 0

Totalt Sandnessjøen 3 450 650

Reduksjon av grønne turer i bilambulansen 200 80

Redusert gjestepasienttrafikk 550 0

Redusert bruk av drosje 200 0

Alternativ base for AB Bremstein 200

Soneinnkalling Brønnøyregionen 500

Døgnvakt AAT, reduskjon psykiatritransporter 200

Anbud skyssbåt 400 0

Reduksjon kilometer båt 500 200

Samdriftsfordel AMK/LV 500 200

0 0

Totalt Prehospitalt 3 250 480

Reduksjon innleie, overtid og sykefravær 10 000 625

Reduksjon reiser for besparelse miljø og kostnader 2 000 200

Prosjekt Ikke møtt 1 000 0

0 0

Totalt Felles 13 000 825

SUM nye tiltak 2016 Totalt 25 000 2 035
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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. 
 
 
 
 


