
 

 
Styresak 83: Virksomhetsrapport pr. september 2016 
 
 
Møtedato: 26.10.2016 
Møtested: Tromsø, Radisson Blu hotel 
 
 
 
 
 
Innledning 
 
Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.  
 
Det økonomiske resultatet for september måned er positivt med 0,9 mill. kroner og akkumulert hittil i år er 
det et overskudd på 12,9 mill. kroner. Dette gir et negativt budsjett avvik hittil i år på 2,1 mill. kr. 
Årsprognose er likevel lik resultatkravet fra Helse Nord med et overskudd på 20,0 mill.kr. Gjennomsnittlig 
ventetid er redusert, men ventende fristbrudd har økt fra forrige måned. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2016 til orientering. 
 
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport september 2016 
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Hovedindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid 

avviklede pasienter  
(Trend: fra jan 15 til sep 16) 

59 dager 
(Mål under 65 dager) 

 

Langtidsventende > 12mnd 
 

195 henvisninger 

 
Andel fristbrudd avviklet  

(Mål 0%) 
 

4 % 
 

Pakkeforløp – kreft 
(Mål 70 %) 

Andel i pakkeforløp       80 % 
Andel innenfor frist       61 % 

Andel i pakkeforløp viser nye kreftpasienter som 
utredes i pakkeforløp. 
Andel innenfor frist gjelder tiden fra henvisning 
mottatt til start behandling. 
Oppd: pr aug 

Aktivitet alle kontakter somatikk 
 Pr 

092016 
Endring 
15/16 

% avvik til 
plan 

Opphold 74 706 1618 2 % 
DRG 11 768 106 -0,1 % 

 

 
Bemanning 

 

1536 månedsverk 

 
Sykefravær  

(Mål 6,5%) 

5,7 % pr. august 
 

Økonomisk resultat pr. 
september 

(Budsjett 15,0 mill) 
 

12,9 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 pr. september 59 dager som er en reduksjon fra 
august. Ventetiden er under nasjonalt krav om 65 dager, og kortest av helseforetakene i regionen. Mo i 
Rana er den enheten med lavest ventetid på 57 dager. Antall ventende fristbrudd er økt fra forrige mnd, 
67 pr utgangen av september og 50 pr august. Fortsatt er det registerte fristbrudd som ikke er reelle pga 
at prosedyrer for registrering av ventetidsperioder ikke følges. Andel avviklete fristbrudd er lik som august 
4 %. Antall langtidsventende er omtrent uforandret. 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 september var 3737 som er en økning fra august. 
Gjennomsnittlig tid for vurdering av henvisninger er økt, og andel vurdert innen 10 dager er har gått litt 
ned. Størst endring i vurderingstid i Brønnøysund og Mosjøen. Fortsatt er gjennomsnittlig vurderingstid 
kort, og andel vurdert innen 10 dager er høyt, men utviklingen følges løpende. 
 
Antall åpne dokumenter og antall åpne henvisningsperioder øker, og utviklingen er ikke tilfredsstillende. 
Det foreligger en handlingsplan for å redusere disse restansene, men enda mer målrettete tiltak må 
iverksettes. 
 
På kvalitetsområdet for nye kreftpasienter i pakkeforløp oppfyller foretaket nasjonale mål for andel 
pasienter i pakkeforløp, mens andel behandlet innenfor tidsfrist ble 61 % mot mål på 70% (tall fra 1/1 - 
31/8 - 2016).  
 
Av de nasjonale kvalitetsindikatorene var det en liten økning av korridorpasienter i 1. tertial 2016, mens 
egne tall viser at antallet er noe redusert siden august mnd. Mosjøen har fortsatt 0 korridorpasienter. 
Epikrisetiden (andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivelse) er ca 80 %, en liten reduksjon innen 
psykisk helse som medfører at andelen er omtrent lik for psykisk helse og somatikk.  
Andel operasjonstrykninger er pr. utgangen av september steget for helseforetaket, der den største 
økningen er i Mosjøen, men det er også en økning i Sandnessjøen. Resultatene følges opp med oversikt 
med årsak til strykning av operasjonene, slik at tiltak evt. kan settes inn. 
 
Aktivitet somatikk 
Antall kontakter i foretaket er 2% over plantall og over 2015 på grunn av økningen i dialysepasienter, for 
de andre omsorgsnivåene er heldøgn og dagkirurgi bak plan mens poliklinikk er 2% over plan. DRG 
produksjonen er litt under plan men litt over 2015 nivå.  
Antall sykehusopphold er høyere i september enn august, men foretaket oppnår ikke planlagt nivå for 
september.  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen er 1 % over plantall for heldøgn samtidig som DRG produksjonen 
ligger 6% bak plan, dvs at pasientene i 2016 har hatt en lavere vekt i snitt enn det som det ble planlagt 
for. Færre antall trachostomier som har høy vekt i 2015 enn 2016 forklarer mye av dette.  
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Aktivitet Psykisk helse og rus  
Psykisk helsevern for voksne har bedret sin poliklinisk aktivitet i forhold til plan for september.  Antall 
utskrivninger og liggedøgn er uendret fra august.   Psykisk helsevern for barn og unge ligger over plantall 
pr september, i motsetning til august.  Dette området ligger stabilt på planlagt aktivitet eller 
over.  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har hatt flere utskrivninger enn planlagt og poliklinisk aktivitet 
er høyere enn plan for september.  Liggedøgn ligger fortsatt etter plan for 2016.  
 
Pasienttransport 
Reiseaktiviteten på fly i 3 kvartal er gått ned med 4% mens kostnadene har økt med 6% sammenlignet 
med i fjor. Dette gir en økning i snittprisen med 275 kroner. Taxi er tilnærmet i henhold til budsjett. 
Skyldes i hovedsak Helseekspressen. Totalt for pasienttransport har kostnadene økt med 3,8 mill.kr i 
forhold til i fjor og det er avvik mot budsjett på 3,3 mill.kr. 
 
For ambulanseområdet er det et overforbruk på 0,6 mill.kr denne måneden. Overforbruket mot budsjett er 
i hovedsak på lønnsområdet. 
 
Gjestepasienter   
Totalt har Helgelandssykehuset økt antall kjøpte konsultasjoner med 4%, samtidig er antall kjøpte DRG 
poeng redusert med 3%. Dette indikerer at det kjøpes behandling til flere «lette» pasienter. 
Innad i Helse Nord forbruker Helgelandssykehuset flere (10%) polikliniske konsultasjoner og færre (17%) 
heldøgn/dag konsultasjoner. Utenfor Helse Nord kjøper Helgelandssykehuset flere (3%) polikliniske 
konsultasjoner og flere (8%) dag/døgn konsultasjoner.  
Gjestepasient kjøpet i september 2016 er lavere vs. september 2015.  
 
Personell 
I september måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1536. Sammenlignet med september 2015 er 
det en økning på 40 månedsverk. Antall månedsverk i foretaket for januar-september er i gjennomsnitt 
1522, som er ca 39 mer enn i samme periode i 2015. 
 
Sykefraværet for august måned var på 5,7 % og er forholdsvis lik samme måned i fjor, som da viste 5,6 
%. 
 
Resultat  
Det økonomiske resultatet for september måned er positivt med 0,9 mill. kroner. Akkumulert hittil i år pr. 
september er det et overskudd på 12,9 mill. kr som gir et negativt budsjett avvik på 2,1 mill. kroner. 
Sammenlignet med fjoråret er dette 1,0 mill.kr dårligere for samme periode. 
 
De totale inntektene er under budsjett denne måneden men over budsjett hittil i år. Noe av årsaken til 
inntekts avviket mot budsjett for september måned, skyldes en forventning som ble gjort i periodiseringen 
av budsjettet. Der forventningen var at august skulle ha lavere ISF-inntekt enn det ble, og september 
skulle ha høyere ISF-inntekt. I tillegg var det forventet en generell høy aktivitet for høst månedene. 
 
På kostnadssiden er kjøp av helsetjenester, og andre driftskostnader rundt budsjett. Varekostnader og 
totale lønnskostnader er over budsjett denne måneden.  Det er overforbruk på innleie, vikarer og overtid 
mot budsjett. Deler av lønnsoppgjøret er effektuert ut til sykehusenhetene, men nøyaktig beregning av 
denne kostnaden er ikke tilgjengelig og dette kan gi avvik mot den reelle lønnskostnads økningen. 
På grunn av etterslep i aktivering av investeringer, er det for september kostnadsført ekstra avskrivninger 
med 2,0 mill.kr for å ta høyde fro denne kostnaden. 
Inkludert i de totale kostnadene er det forbrukt 5,5 mill.kr til prosjekt Helgelandssykehuset 2025 og DMS 
Brønnøysund. 
 
De somatiske enhetene har negative resultater. Sammenlignet med i fjor er det negative resultatet 
høyere. Samtidig har enhetene i psykisk helse overskudd. Prehospital enhet har et overforbruk både 
denne måneden og hittil i år, der høyere priser på pasientreiser og høye lønnskostnader på 
ambulanseområdet gir et overforbruk. Gjestepasientområdet har en kostnad denne måned over budsjett, 
men hittil i år litt under budsjett og under i fjor. Kostbare legemidler har en kostnad over budsjett, som 
skyldes etterslep av fakturaer fra 2015. Sammenlignet med i fjor er det en stor økning etter at foretaket 
har overtatt ansvaret for nye kostbare legemidler fra folketrygden.   
 
Prognose  
Prognosen for årsresultat er 20,0 mill.kr i overskudd, lik resultatkravet fra Helse Nord.  
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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. 
september er på 16,8 mill.kr, men den realiserte effekten av tiltakene er på 6,9 mill. kroner. Tiltakene med 
størst effekt er raskere tilbake, diverse innenfor prehospital enhet, sommerferie tiltak og redusert innleie, 
overtid og sykefravær.  Reduserte kostnader knyttet til innleie, overtid og sykefraværer må sees i 
sammenheng med nærværsprosjektet. Innenfor gjestepasientområdet er det nedgang og reduserte 
kostnader på rus og psykisk helse. 
 
 
Kommunikasjon 
I september var nyhetsdekningen dominert av styrevedtakene knyttet til kriterier for lokalisering og 
strukturalternativer i Helgelandssykehuset 2025, samt Helse Nord-styrets behandling om dette.  
I tillegg ble det i avisene skrevet om at Helgelandssykehuset har landets beste ambulansepersonell der 
en trio fra ambulansestasjonen på Mo vant et nasjonalt ambulansemesterskapet. 
 
Vurdering 
Aktiviteten for september måned har vært god, men er likevel bak plan. Dette har gitt lavere inntekt enn 
budsjettert for september, både på ISF og andel aktivitetsbaserte inntekter. I tillegg har det vært høye 
kostnader på gjestepasient somatikk, kostbare legemidler og avskrivninger.  
 
Det er planlagt en høy aktivitet videre utover høsten noe som forutsetter å gi høye inntekter.  Det 
forventes fortsatt noe overforbruk på enhetene, men fokus på kostnadskontroll, tiltaksarbeid og 
effektivisering, samt overskudd på fellesområdet gjør at prognosen på overskudd på 20,0 mill.kr 
opprettholdes. 
 
På kvalitet er ventetiden redusert mens ventende fristbrudd er økt. Andel fristbrudd er fortsatt 4 %. Det er 
behov for ytterligere tiltak på EPJ indikatorer. Dette skal iverksettes.  
 
Total vurdering er at foretaket er i henhold til plan på de fleste områdene. Årsprognosen opprettholdes og 
avvik i forhold til kvalitets parametre følges opp. 
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Kvalitet 
 
Ventetid 

 
Langtidsventende > 12 mnd: 

 
 
Fristbrudd 
Andel 

 
 
Antall fristbrudd som fortsatt venter på helsehjelp 

 
 
Nye kreftpasienter som inngår i organspesifikt forløp per periode 2016 
Aggregerte data 1/1-31/8-2016.  
     

Pakkeforløp 
Nye pasienter i 
HSYK- Antall 

Andei i 
forløp % Måltall % 

Antall 
innenfor 
frist 

Andel 
innenfor 
frist 

Tykk- og endetarmskreft   43 93%  70  21 62%  
Lungekreft  13 93%  70  8 50%  
Prostatakreft  34 77%  70  6 40%  
Blærekreft  14 82%  70  20 83%  
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Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 
 
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 2,5 (2,0) 3140/3235 =97% Nedgang (98%) 

Helgelandssykehuset 
Mo i Rana 

2,2 (1,9) 1106/1121 =99% Økning (98%) 

Helgelandssykehuset 
Mosjøen 

2,9 (2,1) 856/906 = 94% Nedgang (98%) 

Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

2,4 (2,0) 1108/1136 = 98% Uendret (98%) 

Helgelandssykehuset 
Brønnøysund 

4,2 (3,2) 29/30 = 97% Nedgang (100%) 

*Ikke inkl rtg,  
 
Vurdering: 
Gjennomsnittlig tid for vurdering av henvisninger er økt, og andel vurdert innen 10 dager er har gått litt 
ned. Størst endring i vurderingstid i Brønnøysund og Mosjøen. Fortsatt er gjennomsnittlig vurderingstid 
kort, og andel vurdert innen 10 dager høy, men utviklingen følges løpende. 

 
 

Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager  
 

 
Helseforetak/-
institusjon 

31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31.08 30.09 

Helgelandssykehus
et HF 

6.350 1.426 2.364 1.628 2218 1.716 1.935 1.945 2.273 

Mo i Rana 713         
Mosjøen  272         
Sandnessjøen 5.365         

 
 

Vurdering: 
Antall åpne dokumenter øker, og utviklingen er ikke tilfredsstillende. Data på enhetsnivå foreligger 
ikke pga tversgående avdelinger. Sykehusenhetene har imidlertid oversikt over restanser i 
arbeidsflyten i DIPS, som supplement for rydding i åpne dokumenter.  

       Det foreligger en handlingsplan for å redusere antall åpne dokumenter, men enda mer målrettete  
       tiltak må iverksettes. 
 
 
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt  

 
 

Helseforetak/-
institusjon 

31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31.08 30.09 

Helgelandssykehuse
t HF 

4.480 4.982 6.042 6.345 7.305 7.962 8.362 9.011 9.307 

Mo i Rana 2.087 2.595 2.629 2.372 2.372 2.664 2.129 2.505 2.276 
Mosjøen 1.178 1.052 1.377 1.422 1.656 1.813 2.090 2.333 2.348 
Sandnessjøen 1.215 1.332 2.036 2.551 3.254 3.294 3.539 3.982 4.461 
Brønnøysund      165 153 152 167 
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Vurdering: 
Det er en økning i antall åpne henvisninger. Utviklingen har vært en økning i alle månedene i 2016 
og kan ikke lenger forklares med DIPS-sammenslåingen 29.02. Utviklingen kan heller ikke forklares 
med sommeravvikling, siden det var en nedgang i sommermånedene i 2016.Det er 13 åpne 
henvisningsperioder med restanser uten lokalisering. Disse er inkludert i totalsummen. 

       Utviklingen er ikke tilfredsstillende. Det foreligger en handlingsplan for å redusere antall åpne  
       dokumenter, men enda mer målrettete tiltak må iverksettes.  
 
 
 
  

a. Andel polikliniske kontroller  
 

 
 
 
Andel kontroller er økt ved alle enhetene. Dette har sammenheng med økt fokus på at kontrollpasienter 
skal få timeavtale i tråd med det som er angitt i behandlingsforløpet, og ikke må vente utover det som er 
fastlagte kontrolltidspunkt.  
 
I hele regionen er det noe usikkerhet forbundet med registreringspraksis for kontroller.  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

• Risikotavler er innført som rutine på sengepostene ved sykehusenheten i Sandessjøen og Mo i 
Rana. Sengepostene leverer data til Extranet. 

• 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 07.06.2016. 
o Pasientsikkerhetsprogrammet har bestemt at varigheten for pilotperioden, som først var 

planlagt ut november 2016, skal forlenges til desember 2016/ januar 2017. Dette for at 
man skal få bedre tid til å teste ut tiltakene og få mulighet til å få gode resultater på 
målingene. Prosjektleder er i gang med å registrere målingene, og prosjektgruppa lokalt 
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har regelmessige møter med representanter fra pasientsikkerhetsprogrammet for 
fortløpende veiledning.  

• Hjerneslag 
 Helgelandssykehuset Sandessjøen er arrangør for regionalt møte for 

akuttbehandling av hjerneslag 22. og 23. september. 
 Sykehusenhetene leverer data til Norsk Hjerneslagregister. 

• Samstem 
o Internrevisjon i april. Foreløpig rapport foreligger 

 Farmasøyt og lokal programleder er i gang å svare ut tilsynsrapporten. 
• GTT: GTT teamene er på plass og leverer data til Pasientsikkerhetsprogrammet jf. frister 

o GTT data fra 2015 er under bearbeiding for bruk i internt forbedringsarbeid. 
• Lokal programleder skal delta i referansegruppe/arbeidsgruppe i Helse Nords prosjektet 

«Modulbasert opplæringsprogram i kvalitetsforbedring» 
 
Kvalitetsindikator-resultater fra helsenorge.no 
 

 
 
Tall fra Dips 2016 
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Kvalitetsindikator-resultater fra helsenorge.no 
 

  
 
Tall fra Dips 2016 
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Kvalitetsindikator-resultater fra helsenorge.no 
 

 
 
Tall fra Dips 2016 
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Gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav:  

• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) enn for somatikk på regionnivå  

 
Fagområde  Somatikk  PHV  PHBU  TSB  
Antall dager* (gj.sn. ventetid) 64 48 52 98 
Endring fra 2015 +5 dager 

(59 i 2015) 
- 11 

(59 i 2015) 
+19 dager 
(33 i 2015) 

+67dager 
(74 i 2015) 

Korrigerte kostnader ** +5,6% +0,7% -2,4% 0,0% 

Årsverk – endring 0,6% 4,5% 
Aktivitet poliklinikk  1,3 % 0,9 % 36% Ingen data i 

2015 
*tall fra NPR, pr august 
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon  
 
Innen psykisk helsevern for voksne har ventetiden gått ned med 11 dager siden samme tid i fjor, mens 
øvrige områder har økt i varierende grad.  Innen psykisk helse for barn og unge og TSB er det relativt få 
pasienter det dreier seg om slik at variasjonene blir store fra en måned til en annen.  For TSB-området er 
det to pasienter med lang ventetid som er tatt i behandling og dette fører til en stor økning i 
gjennomsnittlig ventetid.   Det er en større økning i kostnader innen somatikk enn psykisk helse og TSB.  
Det er likevel en større økning i antall årsverk innen psykisk helse- / TSB-området enn innen somatikk.  
Registrert aktivitet har økt mye innen psykisk helsevern for barn og unge.  Det kan ikke forventes at dette 
fortsetter i tilsvarende grad utover året.  Psykisk helsevern for voksne har hatt en liten økning fra i fjor.  
 
Aktivitet 
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Psykisk helsevern og Rus   

 
 
Prehospital enhet 
 
Ambulanse 
Ikke oppdaterete tall for september. 
 
  
 
Pasienttransport 
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Gjestepasienter 
 

 
 

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

Alle tall pr september

DRG poeng
Antall 

kosultasjoner DRG poeng
Antall 

kosultasjoner DRG poeng
Antall 

kosultasjoner
I Helse Nord poliklinikk 615 9772 653 10789 6 % 10 %
I Helse Nord døgn/dag 4283 2541 3838 2101 -10 % -17 %
Utenfor Helse Nord poliklinikk 368 5863 379 6015 3 % 3 %
Utenfor Helse Nord døg/dag 1909 1311 2068 1350 8 % 3 %
Sum 7175 19487 6938 20255 -3 % 4 %

2015 2016 2015 vs 2016 
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Personell 
 
Månedsverk 
I september måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1536. Sammenlignet med september 2015 er 
det en økning på 40 månedsverk.  
 
Antall månedsverk i foretaket for perioden januar-september er i gjennomsnitt 1521, som er ca 39 mer 
enn i samme periode i 2015. 
  
Nedenstående graf viser utvikling i månedsverksforbruk sammenlignet med 2015 og 2014: 
 

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

 
 
 
Sammenlignet med 2015 har vi følgende endring for månedsverk i perioden januar-september vist pr 
enhet og fordelt på fast og variabel lønn: 
 

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

Enhet Forbruk 15 Forbruk 16 Endring Forbruk 15 Forbruk 16 Endring Forbruk 15 Forbruk 16 Endring
MIR 467,1 477,4 10,3 47,5 44,6 -2,9 514,6 522,0 7,4
MSJ 274,3 281,9 7,6 24,3 20,7 -3,6 298,6 302,5 4,0
SSJ 386,3 393,6 7,3 36,3 35,5 -0,8 422,6 429,0 6,4
Prehospitale 155,0 166,1 11,0 33,3 36,4 3,1 188,4 202,5 14,1
Foretakslede   59,0 65,9 6,9 0,4 0,3 -0,1 59,4 66,2 6,8
Foretaket 1341,7 1384,9 43,1 141,8 137,4 -4,3 1483,5 1522,3 38,8

TotaltFastlønn Variabellønn
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Fordelt pr stillingsgruppe er forbruket i foretaket for september: 
 

 
 
Budsjett 
I forhold til årsverksbudsjett for 2016 så har forbruket totalt hittil i år vært ca 21 månedsverk høyere enn 
det som er forventet gjennomsnitt pr mnd. Det er særlig fastlønn hvor forbruket er høyere enn plantall. 
Det gjelder selv om man tar høyde for at legenes kjøpte, utvidete arbeidstid (UTA) i år er med i tall for 
fastlønn (utgjør rett under 13 månedsverk) så er tendensen at vi bruker mer fastlønn enn planlagt 
samtidig som vi har klart å redusere variabellønnsforbruket sammenlignet med budsjett. 
 

 

Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik
MIR 457,50 477,44 19,94 50,50 44,60 5,90 508,00 522,05 14,05
MSJ 270,00 281,86 11,86 24,00 20,67 3,33 294,00 302,53 8,53
SSJ 389,50 393,56 4,06 47,50 35,46 12,04 437,00 429,02 7,98
Prehospitale 162,50 166,07 3,57 36,50 36,43 0,07 199,00 202,50 3,50
Foretakslede   63,00 65,94 2,94 0,50 0,28 0,22 63,50 66,22 2,72
Foretaket 1342,50 1384,87 42,37 159,00 137,44 21,56 1501,50 1522,32 20,82

TotaltFastlønn* Variabellønn
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*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 september måned isolert så finner vi disse årsakskodene som forklaring til 
hvorfor disse månedsverkene har vært nødvendige: 
 

 
 
Andel deltid – fastansatte 

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

 
  
Gjennomsnittlig fravær til og med september 2016 er 6,8 %. Gjennomsnitt for samme periode i 2015 var 
8,0 %. 
 

Radetiketter Summer av variable_mndverk
ANNEN OVERTID 3,45                                                     
EKSTRAHJELP 10,85                                                   
FAST LØNN OG TIMELØNN (MIDLERT 10,77                                                   
FERIEVIKARER 13,42                                                   
OVERTID PGA FERIEAVVIKLING 6,16                                                     
OVERTID PGA SYKEFRAVÆR 10,16                                                   
OVERTID PGA ØKT AKTIVITET 14,25                                                   
OVERTID VED UTTRYKNING 0,21                                                     
OVERTID ØVRIG INNDEKNING AV VA 12,48                                                   
UTRYKNING PÅ VAKT 23,56                                                   
VAKANSVAKT LEGER 1,89                                                     
VIKARER ANDRE ÅRSAKER 12,32                                                   
VIKARER VED OMSORGSPERMISJON ( 0,99                                                     
VIKARER VED SYKDOM 19,47                                                   
Totalsum 139,99                                                 

                     Side 20 av 28 



 

Måned Foretak Mosjøen Sandnessjøen Mo Pre. Hosp. 
Januar 7,2 % 8,7 % 6,3 % 7,4 % 7,7 % 
Februar 7,1 % 7,6 % 6,1 % 8,5 % 5,4 % 
Mars 7,1 % 7,1 % 7,3 % 7,5 % 6,9 % 
April 6,7 % 7,2 % 6,2 % 7,5 %   6,1 % 
Mai 6,7 % 8,4 % 5,7 % 7,5 % 5,8 % 
Juni 7,2 % 7,8 % 7,5 % 7,5 % 6,6 % 
Juli 6,9 % 7,2 % 5,8 % 7,2 % 8,8 % 
August 5,7 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % 7,6 % 

 
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 %.  
 
Status: Gjennomførte aktiviteter etter siste rapportering:  

• Standardisering av bistand til ledere i enkeltsaker iverksatt 
• Orientering om prosjektets nettside i alle områdevise ledergrupper pågår. Det legges spesielt 

vekt på verktøy, maler og bistand 
• Orientering og prosjektet på fagdager, kvalitetsuker, enkeltavdelinger fortløpende iht bestilling 
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Økonomi 
 
Resultat 
 
Tall i mill. kroner 
 

 
De viktigste avvikene denne måneden er: 
 
Inntekter 

• -  3,0 mill.kr ISF inntekter egen produksjon.  
• -  0,8 mill.kr ISF kjøp fra andre regioner 
• -  0,3 mill.kr Polikliniske inntekter 
• -  0,5 mill.kr Egenandelsinntekter 

 
 
Driftskostnader 

• + 1,9 mill.kr Kjøp av offentlige helsetjenester.  
• -  1,6 mill.kr Kjøp av private helsetjenester 
• + 3,9 mill.kr Varekostnad, spesielt overforbruk på medikamenter og kostbare legemidler 
• + 0,8 mill.kr Innleie av leger og sykepleiere fra firma 
• + 1,0 mill.kr Vikarer annen årsak 
• + 1,7 mill.kr Avskrivninger 
 

  

Aug

Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett
Avvik i 
kr

Avvik i 
% Resultat Budsjett

Avvik i 
kr

Avvik i 
%

Endring 
ift 2015

Endring 
i %

Basisramme 104,2 121,4 121,4 0,0 0 % 987,6 987,6 0,0 0 % 24,4 3 %
Kvalitetsbasert finansiering 1,0 1,0 1,0 0,0 0 % 8,6 8,6 0,0 0 % 0,3 3 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 31,1 32,2 36,1 -3,8 -11 % 294,9 293,6 1,4 0 % 7,0 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 31,1 32,2 36,1 -3,8 -11 % 294,9 293,6 1,4 0 % 7,0 2 %
ISF av legemidler utenfor sykehus 1,5 1,2 1,5 -0,3 -19 % 19,1 17,0 2,1 12 % 1,4 8 %
Gjestepasientinntekter 1,8 0,1 1,1 -1,0 -88 % 4,3 5,1 -0,7 -14 % -1,6 -27 %
Polikliniske inntekter 3,2 3,7 3,9 -0,2 -5 % 29,9 30,1 -0,2 -1 % 1,4 5 %
Utskrivningsklare pasienter 0,1 0,1 0,1 0,1 127 % 1,6 0,5 1,1 228 % 1,2 332 %
Inntekter "raskere tilbake" 1,3 1,4 1,3 0,1 8 % 13,2 11,8 1,4 12 % 4,4 50 %
Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,1 0,5 -0,5 -87 % 0,6 4,8 -4,2 -87 % 0,6 0 %
Andre driftsinntekter 8,8 9,2 7,4 1,8 24 % 71,9 63,9 8,0 13 % 8,3 13 %
Sum driftsinntekter 153,1 170,4 174,2 -3,8 -2 % 1 431,7 1 422,9 8,8 1 % 47,4 3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 8,7 12,7 10,7 1,9 18 % 95,7 96,5 -0,9 -1 % -3,9 -4 %
Kjøp av private helsetjenester 4,5 3,2 4,8 -1,6 -34 % 44,4 42,6 1,7 4 % -3,5 -7 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 17,8 18,9 15,0 3,9 26 % 143,0 124,9 18,1 15 % 27,1 23 %
Innleid arbeidskraft 2,3 2,3 1,5 0,8 50 % 15,8 10,9 4,9 45 % 2,1 16 %
Lønn til fast ansatte 64,5 73,0 73,7 -0,7 -1 % 625,7 625,4 0,3 0 % 27,3 5 %
Overtid og ekstrahjelp 4,4 4,1 2,3 1,8 79 % 34,9 21,0 13,8 66 % 1,1 3 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 13,7 13,7 13,8 -0,1 -1 % 123,7 124,2 -0,6 0 % -36,5 -23 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,4 -3,4 -2,3 -1,0 44 % -32,2 -21,1 -11,1 52 % 6,4 -17 %
Annen lønnskostnad 5,6 7,0 6,5 0,5 8 % 45,4 52,0 -6,6 -13 % 1,5 3 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 73,4 83,1 81,7 1,4 2 % 689,6 688,2 1,4 0 % 38,5 6 %
Avskrivninger 6,0 8,1 6,4 1,7 26 % 57,0 57,2 -0,2 0 % 4,3 8 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Andre driftskostnader 25,7 30,6 40,3 -9,7 -24 % 271,8 275,9 -4,1 -1 % 24,8 10 %
Sum driftskostnader 149,9 170,3 172,7 -2,5 -1 % 1 425,2 1 409,7 15,4 1 % 50,8 3,7 %
Driftsresultat 3,2 0,1 1,5 -1,3 -92 % 6,6 13,2 -6,6 -50 % -3,4 34 %
Finansinntekter 0,7 0,8 0,2 0,6 283 % 6,4 1,9 4,6 243 % 2,3 -57 %
Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -68 % 0,1 0,1 0,0 -8 % -0,1 -48 %
Finansresultat 0,7 0,8 0,2 0,6 298 % 6,4 1,8 4,6 253 % 2,4 -61 %
Ordinært resultat 3,9 0,9 1,7 -0,8 -45 % 12,9 15,0 -2,1 -14 % -1,0 7 %

September Akkumulert per September Akkumulert per 
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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 underskudd i perioden september med 2,4 mill.kr og dermed viser akkumulert resultat 
per september nå et underskudd med 2,2 mill.kr. Aktiviteten totalt sett er høyere enn fjoråret og over plantall 
men ISF-inntektene i perioden var lavere enn budsjettert. Til tross for at ISF-inntektene er over budsjett 
akkumulert, er overskridelser på kostnadene større. Det gjelder spesielt varekostnader knyttet til aktivitet 
(kostbare blodprodukter, medikamenter, forbruksvarer), innleie av personell (leger og sykepleiere) og 
driftskostnader (utstyr, vedlikehold/reparasjon/service, vann avregning til kommune). Det er i tillegg tatt 
høyde for avskrivninger på ikke aktiverte investeringer i medisinsk teknisk utstyr med 1 mill.kr. Det er satt 
av 0,2 mill.kr i regnskap i september for å ta høyde for tidligere nevnte reparasjoner av vannskader. Sum 
lønn og innleie har et positivt avvik totalt for sykehusenheten men den besparelsen er innenfor psykiatrisk 
område pga vakante stillinger og lite innleie. Områdene med de største negative budsjettavvikene er på de 
kliniske områdene Kirurgisk- og akutt område og Medisinsk område. Deretter innenfor område Intern 
service. Det er fortsatt et positivt budsjettavvik innenfor psykisk helse og rus mens somatikken har 
underskudd. 
 
Mosjøen Etter en august i balanse har Mosjøen ei forverring på 3,35 mill i september.  Korrigert for 
dobbeltførte medikamenter er resultatet 2,95 mill. 
Somatisk område er overskredet med 14,8 mill. hittil i år.  Totalt avvik er på 12 mill.kroner. 
Forverringen fra august skyldes etterslep på avskrivning av scopiinvesteringer, stipulert med 0,6 mill.  Det 
er fylt helium på MR med kr 160 000, det er belastet lønn for oppstart av 2 videreutdanninger i høst, og 
sum lønn hittil i år er overskredet med 3 mill. kroner. 
 
Selv om antall opphold/konsultasjoner ligger over 2015 og 8% over plan 2016, ligger inntektene bare 1% 
over.  Det ble sannsynligvis inntektsført for mye ISF-inntekt i august som dermed gir mindre inntektsføring 
på september. 
 
Sandnessjøen har et negativt resultat for september med 1,3 mill.kr og hittil i år er et underskudd på kr 
6,6 mill.kr. Underskuddet er fordelt med 4,1 mill.kr lavere inntekt og 2,4 mill.kr høyere driftskostnader enn 
budsjettert. Aktiviteten er på samme nivå som i 2015. ISF-inntektene er 10 % lavere enn budsjettert for 
september måned.  
 

Helgelandssykehuset HF  September Akkumulert i år Akk. I fjor
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
Felleskostnader/adm Mo i Rana 25 706 25 911 -205 219 799 210 089 9 710 212 968 204 141 8 827
Intern service Mo i Rana -4 959 -3 879 -1 080 -36 179 -32 810 -3 369 -37 693 -31 714 -5 979
Akutt/Kirurgi Mo i Rana -12 835 -12 414 -421 -107 168 -100 930 -6 238 -102 760 -97 243 -5 517
Medisin Mo i Rana -11 249 -9 985 -1 264 -85 887 -79 922 -5 964 -78 544 -77 289 -1 255
Psykiatri Mo i Rana 934 367 568 7 219 3 574 3 645 6 466 2 105 4 360
Helgelandssykehuset Mo i Rana -2 402 0 -2 402 -2 216 0 -2 216 436 0 436
Felleskostnader/adm Mosjøen 10 170 11 939 -1 769 92 133 97 758 -5 625 91 430 93 927 -2 497
Intern service Mosjøen -2 379 -2 178 -201 -18 957 -18 381 -576 -16 784 -16 468 -316
Kirurgi Mosjøen -2 869 -3 680 812 -32 395 -29 931 -2 464 -32 245 -28 971 -3 274
Medisin Mosjøen -7 997 -6 127 -1 870 -56 656 -50 022 -6 634 -49 456 -47 207 -2 249
Psykiatri Mosjøen -283 46 -329 3 839 576 3 263 1 061 -1 281 2 342
Helgelandssykehuset Mosjøen -3 357 0 -3 357 -12 035 0 -12 035 -5 995 0 -5 995
Felleskostnader/adm Sandnessjøen 21 704 21 759 -54 176 713 179 198 -2 485 168 027 168 267 -240
Intern service Sandnessjøen -3 707 -3 989 282 -36 238 -33 697 -2 541 -33 910 -34 018 109
Kirurgi Sandnessjøen -11 496 -10 320 -1 177 -88 637 -85 277 -3 359 -85 631 -78 566 -7 065
Medisin Sandnessjøen -7 340 -7 195 -146 -57 597 -58 144 547 -56 220 -54 584 -1 635
Psykiatri Sandnessjøen -444 -255 -188 -815 -2 080 1 266 -629 -1 099 470
Helgelandssykehuset Sandnessjøen -1 283 0 -1 283 -6 574 0 -6 574 -8 362 0 -8 362
Administrasjon Prehositalt omr. 24 273 24 048 225 200 764 200 060 704 198 324 198 964 -639
Ambulanse -11 637 -11 044 -593 -95 507 -93 459 -2 048 -96 955 -95 545 -1 410
AMK og Luftambulanse -2 672 -2 183 -489 -19 658 -17 923 -1 735 -16 218 -15 221 -997
Pasientreiser omr. -11 894 -10 820 -1 074 -92 262 -88 678 -3 584 -93 218 -88 197 -5 021
Helgelandssykehuset Prehospitalt omr -1 930 0 -1 930 -6 663 0 -6 663 -8 067 0 -8 067
Felles 18 780 8 901 9 879 104 963 79 972 24 991 101 349 70 125 31 224
Gjestepasient omr. -8 893 -7 234 -1 659 -64 552 -64 972 420 -65 459 -58 875 -6 584
Helgelandssykehuset Felles 9 887 1 667 8 220 40 411 15 000 25 411 35 890 11 250 24 640
Resultat HF 914 1 667 -752 12 923 15 000 -2 077 13 902 11 250 2 652
Tabell 3 (hele 1.000)
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For perioden er det et overforbruk av lønn på 0,3 mill.kr. Overforbruket er på vikarer og overtid. Total 
lønnskostnad er på 0,5 mill.kr under budsjett hittil i år. Både i perioden og totalt er det leid inn betydelig 
mer fagpersonell enn budsjettert. Det er også et betydelig overforbruk på vedlikehold og service.  
 
Prehospital enhet har et underskudd denne måneden og hittil i år. Overforbruket i september måned 
kommer fra pasientreiser, ambulanse området og AMK. På ambulanse området skyldes dette overforbruk 
på lønnskostnader og på pasientreiser skyldes det økte transportpriser. 
 
Felles har et stort forbruk av konsulenter på diverse prosjekter som DMS Brønnøysund og 
Helgelandssykehuset 2025.  
 
Kostbare legemidler har et overforbruk hittil i år på 3,8 mill.kr. Overforbruket skyldes feilførte fakturaer 
tilhørende desember 2015 som er belastet januar 2016 på kr 5,4 mill. 
 
Helgelandssykehuset har hatt kostnadskrevende gjestepasienter inne i psykiatri, der Helse Nord har 
påtatt seg kostnadene for denne pasient noe som har gitt en kostnadsreduksjon på 1,5 mill.kr i 
september. Gjestepasient psykiatri har et positivt avvik på 2 mill.kr hittil i år og forbruket er lavere enn i 
2015. Det forventes positivt avvik ut året. 
 
Gjestepasient rus har et positivt avvik på 1,7 mill. og 2 mill. lavere forbruk sammenlignet med 2015.  
 
Gjestepasienter somatikk har et overforbruk på 2,6 mill.kr. Dette skyldes økt kjøp av DRG utenfor Helse 
Nord. Kostnadsnivået er ca. 1 mill. høyere i 2016 sammenlignet med 2015. Trenden ser ut til å vedvare, 
og det forventes negativt avvik ut året. 
 
 
Funksjonsregnskap 
 

 
Funksjonsregnskapet viser økning på de fleste områder. Psykisk helse har en nedgang sammenlignet 
med i fjor. Dette skyldes reduserte pensjonskostnader som har gitt stort utslag for psykisk helse, 
reduserte gjestepasientkostnader som har vært større enn økningen i kostnader i psykisk helse. 
Økningen på rusomsorg kommer i hovedsak av etablering av LAR. Økningen innenfor somatikk skyldes 
styrkninger foretatt i løpet av 2016. 
 
  

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 905,6        951,2      930,3           20,9              5,0 % 1 266        
Psykisk helse 187,4        175,0      201,8           (26,8)             -6,6 % 284           
Rusomsorg 35,0          36,4        32,4             4,1                 4,1 % 44              
Prehospitale tjenester 242,8        258,7      240,1           18,6              6,5 % 331           
Personal 3,4             3,8          4,5               (0,7)               10,7 % 6                
Sum driftskostnader 1 374,3    1 425,2 1 409,0       16,1             3,7 % 1 931       

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201609
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Likviditeten 
Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av året i henhold til plan. Ved utgangen av 2015 var det et 
innskudd på 249 mill.kr og ved utgangen av september et innskudd på 354 mill.kr. 
 
 

 
 
Investering  
Hittil i år er det foretatt investeringer på 50,8 mill.kr. Det meste av investeringer i september måned er brukt 
på ombygging Medisin/intensiv i Mosjøen og renovering operasjonsstuer i Sandnessjøen. I tillegg er det 
brukt endel på medisin teknisk utstyr.  
 

 
 
Prognose  
Prognose for året er lik resultatkravet fra Helse Nord og er et overskudd på 20,0 mill. kr.  
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Likviditet 2016

Budsjett

Regnskap

Limit kassakreditt

Regnskap 2015

Gjennomførte investeringer Overført Investerings- Investerings- Investert 
ramme ramme i år ramme SUM hittil i år

Investering HF - til disponering 1 813 13 355 15 168 0

Investering MIR 16 459 4 152 20 611 12 852

Investering MSJ 11 174 21 245 32 419 9 472

Investering SSJ 1 588 45 316 46 904 17 810

Investering Prehospital -2 075 0 -2 075 113

Investering AMB -1 123 4 500 3 377 4 476

Investering Felles -3 966 3 931 -35 6 077

SUM 23 870 92 500 116 370 50 801
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Tiltak 
Gjennomføring av tiltaksplanen 

  

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 200 144
Rekruttering med overlege, unngå dyr innleie 2 000 0
Feriedrift 600 600
Intern service, vedlikehold 1 500 0
Salg leilighet 1 000 0

0 0
Totalt Mosjøen 5 300 744

0 0
Avtale husleie for Nordland Tannhelsetjeneste 450 0

Raskere tilbake, utvidelse av ramme 1 500 1 170
Salg av bolig 1 500 0

0 0
Totalt Sandnessjøen 3 450 1 170

Reduksjon av grønne turer i bilambulansen 200 144
Redusert gjestepasienttrafikk 550 0
Redusert bruk av drosje 200 64
Alternativ base for AB Bremstein 200
Soneinnkalling Brønnøyregionen 500
Døgnvakt AAT, reduskjon psykiatritransporter 200
Anbud skyssbåt 400 0
Reduksjon kilometer båt 500 360
Samdriftsfordel AMK/LV 500 360

0 0
Totalt Prehospitalt 3 250 928

Reduksjon innleie, overtid og sykefravær 10 000 3 825
Reduksjon reiser for besparelse miljø og kostnader 2 000 200
Prosjekt Ikke møtt 1 000 0

0 0
Totalt Felles 13 000 4 025

SUM nye tiltak 2016 Totalt 25 000 6 867
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Kommunikasjon 
 
September var dominert av styrevedtakene knyttet til kriterier for lokalisering og strukturalternativer i 
Helgelandssykehuset 2025. Styrets vedtak om å inkludere Hemnes og Leirfjord i videre utredninger og 
samtidig utelukke tosykehusmodellen (2b-1) ble omtalt med vidt forskjellig fortegn alt etter om 
avsenderen var fra nord- eller sørsida av Korgfjellet. Vedtakene ble omtalt som både seier og 
falitterklæring – hos NRK Nordland ble saken omtalt med overskrifta «Sykehuskrangling på Helgeland». 
Da Helse Nord offentliggjorde styrepapirene før sitt styremøte 22. september tok saken en ny omdreining. 
Også Helse Nord-styrets behandling og vedtak knyttet til lokaliseringskriterier og struktur skapte 
temperatur i media.  
Avisleserne på Helgeland kunne også få med seg at Helgelandssykehuset har landets beste 
ambulansepersonell – en trio fra ambulansestasjonen på Mo vant det nasjonale ambulansemesterskapet 
som ble arrangert på Jessheim. NRK satte søkelyset på behandlingen av hjerteinfarktpasienter i Nord-
Norge, og viste til at pasienter fra Helgeland har et dårligere tilbud enn de som bor nærmere UNN, og 
Helgelands Blad hadde en stor reportasje som viste hvordan Helgelandssykehuset Sandnessjøen tar tak 
i resultatet fra den nasjonale pasienttilfredshets-undersøkelsen for å drive målrettet forbedringsarbeid. 
 

 
 
Nettsidene: I september hadde vi 7.397 unike besøkende mot 5.655 i samme måned i 2015. Mest bruk av 
innholdet er Avdelinger, Om oss, Steder, Blodgiver. Ved utgangen av denne måneden hadde vi 
presentert og beskrevet 54 pasientforløp. Disse er besøkt av 1343 unike brukere i september. 
 

 
 
Annet: Vi fikk i september innvilget søknad om 100.000 kroner til Klart Språk-arbeid i 
Helgelandssykehuset fra DIFI. Prosjektet vil planlegges høsten 2016 med mål om igangsetting første 
halvår 2017. Arbeid med kanalstrategi for virksomheten iverksettes i høst med mål om å ferdigstilling før 
årsskiftet. Kommunikasjonstiltak lokalt knyttet til de sentrale prosjektene Kjernejournal.no og Digitalt 
oppgjør pasientreiser er gjennomført etter plan i september. 
Sosiale medier: Facebook er hovedkanal for virksomheten i sosiale medier. Ved utgangen av måneden 
hadde vi 3189 følgere. Egen vervekampanje for å øke antall følgere og rekkevidden i kanalen kjøres 
denne høsten. Vi er også brukere av Twitter og Flickr.  
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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 2016 fastsatt 
til 42.081 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. 
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