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Innledning 
 
Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for foreløpig årsresultat 2016 for 
Helgelandssykehuset.  
 
Det foreløpig årsresultat viser et overskudd for 2016 på 30,7 mill. kroner. Dette er 10,7 mill. kr 
bedre enn budsjettert.  
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Hovedindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid 

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

47 dager 
(Mål under 65 dager)  

Langtidsventende > 12mnd 
 

155 henvisninger 

 
Andel fristbrudd avviklet  

(Mål 0%) 
 

4 % 
 

Pakkeforløp – kreft 
(Mål 70 %) 

Andel i pakkeforløp       82 % 
Andel innenfor frist       60 % 

Andel i pakkeforløp viser nye kreftpasienter som 
utredes i pakkeforløp. 
Andel innenfor frist gjelder tiden fra henvisning 
mottatt til start behandling. 
Oppd: pr november, kilde: NPR oppdateres 15.virkedag 

Aktivitet alle kontakter somatikk 
 Pr 

122016 
Endring 
15/16 

% avvik til 
plan 

Opphold 100 423 812 1 % 
DRG 15 708 -63 - 1 % 

  
Bemanning 

 
1540 månedsverk 

 
Sykefravær  

(Mål 6,5%) 

7,4 % i desember 
Snitt 2016 6,9 % 

  
Økonomisk resultat pr. 

desember 
(Budsjett 20,0 mill) 

 

30,7 mill 
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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 desember 56 dager. Det er en reduksjon fra 
november. Ventetiden er under nasjonalt krav om 65 dager, og kortest av helseforetakene i regionen. Mo 
i Rana er den enheten med lavest ventetid på 48 dager. Antall ventende fristbrudd er økt fra forrige 
måned, 61 pr. utgangen av november og 109 pr. desember. Fortsatt er det registerte fristbrudd som ikke 
er reelle fordi prosedyrer for registrering av ventetidsperioder ikke følges. Andel avviklete fristbrudd er økt 
fra 3 % til 4 % i desember. Det henger sammen med økningen i ventende fristbrudd. 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 desember var 4115. Det er en økning fra november. Dette 
fordi det er henvist flere pasienter til foretaket enn det som er avviklet. 
Gjennomsnittlig tid for vurdering av henvisninger er redusert, og andel vurdert innen 10 dager er 
uforandret. Fortsatt er gjennomsnittlig vurderingstid kort, og andel vurdert innen 10 dager er høyt, men 
utviklingen følges løpende. 
 
Antall åpne dokumenter har igjen økt noe, etter en fin reduksjon forrige måned. Antall åpne 
henvisningsperioder er også økt og begge indikatorene må følges tettere opp i linjeledelsen ved 
enhetene. 
 
Kvalitetsområdet for nye kreftpasienter i pakkeforløp:  
Foretaket oppfyller nasjonale mål for andel pasienter i pakkeforløp, mens andel behandlet innenfor 
tidsfrist ble 60 % mot mål på 70% (tall fra 1/1 – 30.11 2016). Dette skal følges opp av 
forløpskoordinatorene. Det skal også gjøres en gjennomgang av pasientforløpene der behandlingen 
innenfor tidsfrist ikke er nådd. For lang ventetid på undersøkelser ved andre helseforetak utgjør en del av 
årsakene. 
 
Korridorpasient er en del av de nasjonale kvalitetsindikatorene. Det var det en økning av 
korridorpasienter i 1. tertial 2016, og egne tall viser at antallet er uforandret siden november måned. 
Sandnessjøen har hatt en nedgang, men det er tilsvarende økning i Mo i Rana. I Mo i Rana skyldes dette 
en økning i utskrivningsklare pasienter. Mosjøen har fortsatt 0 korridorpasienter.  
Epikrisetiden (andel epikriser sendt innen sju dager etter utskrivelse) er økt innen somatikk fra 80 til 85 %, 
og innen psykisk helse fra 83 % til 93 %.  
Andel operasjonstrykninger er pr. desember økt fra 7,5 % til 8,8 % for helseforetaket. Det er årets 
høyeste notering. Det nasjonale gjennomsnittet er 5,8 %. Mosjøen har hatt en nedgang, mens Mo i Rana 
og Sandnessjøen har økt tydelig. Disse resultatene skal følges nøye opp. Vi skal finne årsakene til 
strykningene av operasjoner, slik at de riktige tiltakene kan settes inn. 
 
 
Gylne regel 
Gjennomsnittlig ventetid innen både psykisk helsevern og TSB er på denne målingen under 30 dager, 
noe som må sies å være meget bra. For psykisk helsevern for barn og unge er denne nedgangen spesielt 
gledelig. Det er imidlertid få henvisninger på noen områder - variasjoner kan derfor gi forholdsvis store 
utslag.   
Kostnadene har fortsatt økt forholdsvis mer innen somatikk enn psykisk helsevern og TSB. Dette 
forklares i stor grad med vakanser i lege-/psykologstillinger, særlig spesialistandelen.   Når det gjelder 
økning i antall årsverk er andelen høyere enn for somatikk. 
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Psykisk helsevern for barn og unge har fortsatt god aktivitet, og langt større enn somatikk. Samtidig ser vi 
en beskjeden økning innen psykisk helsevern for voksne. Innen TSB-området har vi ikke tall å 
sammenligne med fra i fjor. 
 
 
Aktivitet somatikk 
Antall kontakter i foretaket er 1% over plantall og over 2015 på grunn av økningen i dialysepasienter og 
polikliniske pasienter. Heldøgn og dagkirurgi er bak plan mens innlagte dagpasienter og poliklinikk er over 
plan. DRG-produksjonen er litt under plan og under 2015-nivå.  
 
Antall sykehusopphold i desember er redusert i forhold til november. Fødestua i Mosjøen er nå stengt og 
sammenslåingen av DIPS-databasene gjør at vi får færre sykehusopphold i år sammenlignet med i 2015. 
Pasienter som ble flyttet mellom sykehusene på Helgeland fikk i 2015 et sykehusopphold pr. sykehus, nå 
registreres disse som ett sykehusopphold. Foretaket får for 2016 delvis kompensert dette gjennom ekstra 
ISF-inntekt.  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen er 1 % bak plantall for heldøgn samtidig som DRG-produksjonen 
ligger 7 % 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.  
 
Aktivitet Psykisk helse og rus  
Innen psykisk helsevern for voksne ligger fortsatt aktiviteten bak plan. Samlet er den også litt bak fjorårets 
aktivitet.  Antall liggedøgn og heldøgnsopphold holder seg på linje med forrige måned. Aktiviteten innen 
psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt over plan både for innleggelser og poliklinisk 
aktivitet.  Dette er utvikling som har holdt seg over tid og er meget bra. 
Innen TSB-området ligger fortsatt antall heldøgnsopphold over plan. Poliklinisk behandling innen TSB 
ligger etter plan, men vi kan se en liten økning fra forrige måned.   
 
Prehospital aktivitet 
Reiseaktiviteten med fly i desember har vært på nivå med i fjor. Totale kostnadene har økt sammenlignet 
med i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte flypriser. Det er en økning i antall taxiturer, men en større andel 
kortere turer. Helseekspressen har gitt en positiv effekt.  
 
Aktiviteten på ambulanseområdet bil har hatt lavere aktivitet i desember sammenlignet med i fjor. Totalt 
for året er det på nivå med i fjor i antall oppdrag og km. For ambulansebåtene har aktiviteten for 2016 
vært høyere enn fjoråret. 
 
Kostbare legemidler 
Kostbare legemidler H-Resept har pr. desember et forbruk på kr 61,5 mill. kroner. Det er feilførte 
fakturaer tilhørende desember 2015 som er belastet januar 2016 på kr 5,4 mill. kroner. Dette gir en 
totalkostnad på kr 67,5 mill. kr inkl. en mindre avsetning. Faktisk avvik pr. desember er 8,7 mill. i positivt 
avvik. 
Kostbare legemiddel i sykehus har et avvik på minus 3,3 mill. kr pr. desember. Det er nå ført inntekter 
som tilhører kostbare legemidler i sykehus på dette kostnadsstedet. Kostnadssted 59055 (Kostbare 
legemidler i sykehus) og 59051 (Kostbare legemidler H-resept) bør ses sammen i 2016.  
 
Gjestepasienter   
Gjestepasient psykiatri har et positivt avvik på 2,6 mill. kr pr. desember. Gjestepasient rus har et positivt 
avvik på 1,7 mill. og 1 mill. lavere forbruk vs. 2015.  
Somatiske gjestepasienter har pr. desember et negativt avvik på ca. 7,7 mill. kr i regnskapet og dette 
skyldes økt kjøp av DRG utenfor Helse Nord.  Etter prisjustering er kostnadsnivået 2016 vs. 2015 
tilnærmet likt. Helgelandssykehuset kjøper pr. desember ca. 270 flere DRG-poeng utenfor Helse Nord 
enn på samme tid i fjor. 
 
Personell 
I desember måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1 540. Antall månedsverk i foretaket for januar-
desember er i gjennomsnitt 1 529, som er ca. 44 mer enn i samme periode i 2015. Vi bruker flere 
månedsverk på fastlønn enn budsjettert, men variabel lønn går ned sammenlignet med i fjor. 
Sykefraværet for 2016 var i gjennomsnitt 6,9 %. Det er en forbedring fra 2015. Da var gjennomsnittet på 
7,6 %. 
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Resultat  
Det økonomiske resultatet for desember måned er positivt med 11,7 mill. kroner. Akkumulert hittil i år er 
det et overskudd på 30,7 mill. kr som gir et positivt budsjett avvik på 10,7 mill. kroner. Sammenlignet med 
fjoråret er dette 3,0 mill. kr bedre enn for samme periode. 
 
De totale inntektene er over budsjett denne måneden og over hittil i år. For desember måned er det 
inntektsført 3,5 mill.kr i ISF-avregning for 2015. Det er høye ISF-inntekter på gjestepasienter. ISF-inntekt 
egen aktivitet er litt over budsjett for foretaket. Inntekt på raskere tilbake er over budsjett denne måneden 
og hittil i år. 
 
Kjøp av helsetjenester har et overforbruk i desember måned og mye av dette gjelder etterslep av fakturer 
for 2016. Varekostnadene er lavere i desember enn budsjett og kommer fra Kostbare legemidler der det 
er avvik mellom periodiserte kostnader og den reelle kostnadsperiodiseringen. Totale lønnskostnader i 
desember er i henhold til budsjett. Det er overforbruk på fast og variabel lønn, samtidig som refusjoner er 
veldig høye. Det er noe usikkerhet rundt lønnskostnaden i og med at lønnsoppgjøret for akademikerne 
ennå ikke er ferdig avklart og ikke er utbetalt. Det er foretatt foreløpige beregninger på dette 
lønnsoppgjøret og forventet kostnad, og denne kostnaden er kostnadsført. Avskrivningene er høyere enn 
budsjett for desember da det har vært etterslep på regnskapsmessig aktivering, og det ble gjort mange 
aktiveringer i desember.  
 
For 2016 har enhet Mo i Rana et positivt resultat på 1,0 mill. kroner. Mosjøen og Sandnessjøen har 
forverret resultatet betydelig i desember og har store underskudd for 2016. Avviket er på lavere inntekt 
enn planlagt og høyere lønn og driftskostnader enn budsjettert. Mosjøen har for 2016 et negativt resultat 
på 21,3 mill. kroner. Sandnessjøen har et negativt resultat på 10,8 mill. kr for 2016.   
 
Prehospital enhet har et positivt resultat i desember etter utfakturering av etterslep på kostnader knyttet til 
legevaktssentralen. Resultatet for 2016 er negativt med 9,0 mill. kroner.  
 
 
Tiltak 
Planlagt effekt av de budsjetterte tiltakene pr. desember er på 25,0 mill. kr, men den realiserte effekten av 
tiltakene er på 11,2 mill. kroner. Tiltakene med størst effekt er redusert innleie, overtid og sykefravær. I 
tillegg har tiltak innen raskere tilbake, diverse innenfor prehospital enhet og sommerferie tiltak gitt effekt.  
Reduserte kostnader knyttet til innleie, overtid og sykefraværer må sees i sammenheng med 
nærværsprosjektet.  
 
Vurdering 
Totalt aktivitet for 2016 innen somatikk er over plan og fjoråret i antall opphold, men bak plan og fjoråret 
på antall DRG-poeng. DRG-poeng justert for sammenslåing av DIPS databaser gjør at vi justert ligger på 
plan og litt foran i fjor. Innen psykisk helsevesen ligger VOP og rus bak plan mens BUP er foran plan. 
På kvalitet leverer foretaket bra, selv om enkelte områder kan forbedres ytterligere.  
 
Foretaket leverer et resultat som er bedre enn budsjett og resultatkrav fra eier. Det er økonomiske 
utfordringer på enkelte områder som må følges opp i 2017. 
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Nye kreftpasienter som inngår i organspesifikt forløp per periode 2016 
Aggregerte data 1/1-30/11-2016.  
     

Pakkeforløp 
Nye pasienter i 
HSYK- Antall * 

Andel i 
forløp % * Måltall % 

Antall 
innenfor 
frist ** 

Andel 
innenfor 
frist ** 

Tykk- og endetarmskreft   62 94%  70 36 65%  
Lungekreft  21 88%  70 12 48%  
Prostatakreft  56 82%  70 19 41%  
Blærekreft  16 89%  70 25 86%  

* (OA1) Antall og andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp, hvor henvisningsforløp starter i 2016. 
** (OF4) pakkeforløp der start pakkeforløp og start initialbehandling er innenfor eller lik standard forløpstid. Kan ha startdato i 2015. 
OBS! Blærekreft har 46 dager til alle typer av start initialbehandling og vil ha med seg forløp startet i slutten av 2015. 

1. Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 
 

a. Indikator: Tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført  
Prosedyre PR33539 

 
 

Helseforetak/ 
-institusjon 

Gj.sn. antall 
dager (forrige 
md) 

Andel vurdert innen  
10 dager * 

Trend vurdert 
innen 10 dager 
(forrige md) 

Helgelandssykehuset 2,3 (2,4) 2544/2597 =98 % Økning (97 %) 

Helgelandssykehuset 
Mo i Rana 

1,8 (2,3) 924/940 =98 % Uendret (98 %) 

Helgelandssykehuset 
Mosjøen 

2,5 (2,3) 748/762 = 98 % Uendret (98 %) 

Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

2,5 (2,5) 841/863 = 97 % Uendret (97 %) 

Helgelandssykehuset 
Brønnøysund 

3,3 (4,4) 31/32 = 97 % Økning (91 %) 

*Ikke inkl rtg,  
 
      Vurdering: 
       Gjennomsnittlig tid for vurdering av henvisninger er redusert, og andel vurdert innen ti dager er  
       uforandret. Nedgang i Brønnøysund, men her er det små tall som gir store prosentvise utslag. 

 
 
 

b. Indikator: Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager  
- Prosedyre PR 25760 

 
Helseforetak/-
institusjon 

31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31/8 30/9 31/10 
 

30/11 31/12 

Helgelands-
sykehuset HF 

6.350 1.426 2.364 1.628 2218 1.716 1.935 1.945 2.273 2.337 1266 1487 

Mo i Rana 713            
Mosjøen  272            
Sandnessjøen 5.365            

 
Vurdering: 

       Antall åpne dokumenter har økt noe etter en fin reduksjon forrige måned. Saken skal følges opp av  
    linjeledelsen.  
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c. Indikator: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt 
kontakt  

 
 
Prosedyre PR33540 

 
Helseforetak/-
institusjon 

31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 

Helgelands-
sykehuset HF 

4480 4.982 6.042 6.345 7.305 7.962 8.362 9.011 9.307 8.466 7.859 8729 

Mo i Rana 2087 2.595 2.629 2.372 2.372 2.664 2.129 2.505 2.276 1.793 1.780 2226 
Mosjøen 1178 1.052 1.377 1.422 1.656 1.813 2.090 2.333 2.348 2.313 2.325 2464 
Sandnessjøen 1215 1.332 2.036 2.551 3.254 3.294 3.539 3.982 4.461 4.150 3.552 3812 
Brønnøysund      165 153 152 167 189 192 213 
 
 

Vurdering: 
Den siste md. har det igjen økt ved alle enhetene, og tallet er fortsatt betydelig for  
høyt. Som for ventende fristbrudd er en stor del av årsaken også her manglende registrering fra  
legene, og obligatorisk opplæring gis i forbindelse med andre runde med opplæring i HOS-
prosedyrer. 
Mo i Rana har eget prosjekt for rydding, og de andre enhetene skal nyttiggjøre seg dette. 

 
 
 
 
  

d. Andel polikliniske kontroller  

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Mo i Rana 28 18 24 26 25 36 26 29 28 26 26 26
Sandnessjøen 29 26 19 23 24 35 25 25 25 25 26 26
Mosjøen 28 19 18 19 20 29 22 27 25 24 23 22
Brønnøysund 5 7 7 7 5 7 5 7 6
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e. Korridorpasienter 

 
 
 

f. Operasjonsstrykninger 
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g. Epikrisetid 

 
 
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) 48 36 36 29 
Endring fra 2015 - 11 dager 

(59 i 2015) 
- 23 

(59 i 2015) 
-3 dager 

(33 i 2015) 
-45 dager 
(74 i 2015) 

Korrigerte kostnader ** +4,2% +1,5% -0,8% -1,6% 

Årsverk – endring 2 % 6 % 
Aktivitet poliklinikk   % 2,3 % 26 % Ingen data i 

2015 
*tall fra NPR, for desember 
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon  
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Aktivitet 
Somatikk 

 
 
Psykisk helsevern og Rus   
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Prehospital enhet 
 
Ambulanse 

 
 
  
 
Pasienttransport 
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Gjestepasienter 
 

 
 

 
 
Endringene er målt mot samme periode i 2015. Totalt har helgelandssykehuset redusert antall kjøpte 
konsultasjoner med 7 %, samtidig er antall kjøpte DRG-poeng redusert med 10 %.  
 
Innad i Helse Nord: Helgelandssykehuset kjøper færre (8 %) polikliniske konsultasjoner og færre (22 %) 
heldøgn-/dag konsultasjoner.  
 
Utenfor Helse Nord: Helgelandssykehuset kjøper flere (1 %) polikliniske konsultasjoner og flere (2 %) 
dag-/døgn konsultasjoner. 
 
Helgelandssykehuset kjøper færre konsultasjoner i desember 2016 vs. 2015  
Det kan være små feilnyanser i disse tallene da 3. tertial avregning for 2016 ikke er med. 
 

Alle tall pr september
DRG kosulta. DRG kosulta. DRG DRG % kosulta. kosulta. %

I Helse Nord poliklinikk 993                      15 537                855                      14 280                -138                    -14 % -1 257                 -8 %
I Helse Nord døgn/dag 6 483                   3 761                   5 318                   2 945                   -1 165                 -18 % -816                    -22 %
Utenfor Helse Nord poliklinikk 513                      8 158                   511                      8 085                   -2                         0 % -73                       -1 %
Utenfor Helse Nord døg/dag 2 700                   1 841                   2 972                   1 872                   272                      10 % 31                        2 %
Sum 10 689                29 297                9 656                   27 182                -1 033                 -10 % -2 115                 -7 %
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Personell  
 
Månedsverk 
I 2016 hadde foretaket et gjennomsnittlig årsverksforbruk på 1 529 pr måned. Sammenlignet med 2015 er 
det en økning på 44 månedsverk. 
 
Nedenstående graf viser utvikling i månedsverksforbruk sammenlignet med 2016, 2015 og 2014: 
 

 
 
Fordelingen av faste og variable årsverk pr md. i 2016: 
 

 
 
 
Sammenlignet med 2015 har vi følgende endring for månedsverk vist pr. enhet og fordelt på fast og 
variabel lønn: 
 

 
 
 
  

Periode: januar desember

Enhet Forbruk 15 Forbruk 16 Endring Forbruk 15 Forbruk 16 Endring Forbruk 15 Forbruk 16 Endring
MIR 467,0 478,0 11,0 46,4 45,8 -0,6 513,4 523,8 10,4
MSJ 274,0 281,1 7,1 25,5 20,9 -4,6 299,5 302,0 2,5
SSJ 384,9 395,3 10,4 37,7 37,2 -0,5 422,6 432,6 9,9
Prehospitale 154,8 166,2 11,4 33,1 37,6 4,5 187,9 203,9 15,9
Foretakslede   60,9 66,1 5,3 0,4 0,3 -0,1 61,2 66,4 5,2
Foretaket 1341,6 1386,8 45,2 143,1 141,9 -1,2 1484,7 1528,7 44,0

TotaltFastlønn Variabellønn
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Budsjett 
 
I forhold til årsverksbudsjett for 2016 så endte forbruket totalt ca. 27 månedsverk høyere enn det som er 
planlagt gjennomsnitt pr md. 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). Tendensen er at vi bruker mer fastlønn enn planlagt samtidig som vi har klart å 
redusere variabellønnsforbruket sammenlignet med budsjett. 
 

 
*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. 

 
 
  

Periode: januar desember

Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik
MIR 457,50 478,00 20,50 50,50 45,85 4,65 508,00 523,85 15,85
MSJ 270,00 281,14 11,14 24,00 20,87 3,13 294,00 302,01 8,01
SSJ 389,50 395,33 5,83 47,50 37,23 10,27 437,00 432,56 4,44
Prehospitale 162,50 166,23 3,73 36,50 37,65 1,15 199,00 203,88 4,88
Foretakslede   63,00 66,12 3,12 0,50 0,31 0,19 63,50 66,42 2,92
Foretaket 1342,50 1386,81 44,31 159,00 141,90 17,10 1501,50 1528,72 27,22

TotaltFastlønn* Variabellønn
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Andel deltid – fastansatte 
Utviklingen over faste ansatte pr måned viser: 

 
 
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 for 2016 var 6,9 %. Gjennomsnitt for 2015 var 7,6 % 
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Måned Foretak Mosjøen Sandnessjøen Mo Pre. Hosp. 
Januar 7,2 % 8,7 % 6,3 % 7,4 % 7,7 % 
Februar 7,1 % 7,7 % 6,1 % 8,5 % 5,4 % 
Mars 7,2 % 7,4 % 7,3 % 7,5 % 6,9 % 
April 6,7 % 7,2 % 6,2 % 7,4 %   6,1 % 
Mai 6,7 % 8,4 % 5,8 % 7,6 % 5,8 % 
Juni 7,2 % 7,9 % 7,6 % 7,5 % 6,4 % 
Juli 6,7 % 7,8 % 5,9 % 6,9 % 8,2 % 
August 6,5 % 5,7 % 6,2 % 7,1 % 8,5 % 
September 6,4 % 6,0 % 6,6 % 7,5 % 5,9 % 
Oktober 6,7 % 5,2 % 7,1 % 8,2 % 5,5 % 
November 6,9 % 6,1 % 8,3 % 7,7 % 4,0 % 
Desember 7,3 % 7,0 % 8,2 % 8,3 % 4,5 % 
Snitt 6,9 % 7,1 % 6,8 % 7,6 % 6,2 % 

 
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 md. i 2015 var 7,7 %.  
 
Gjennom 2016 har det blitt gjennomført aktiviteter på tre nivå:  

• Foretaks-/organisasjonsnivå 
• Avdelingsnivå 
• Individnivå 
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Økonomi 
 
Resultat 
 
Tall i mill. kroner 
 

 
 
Årsresultatet er positivt og 10,7 mill. kr bedre enn budsjett og resultatkrav fra Helse nord. 
 
Totale inntekter er 25,2 mill. kr bedre enn budsjett. Dette kommer i fra ISF-avregning fra 2015 med 3,5 
mill. kroner. ISF inntekter fra gjestepasienter som er høyere enn budsjettert, men som også gir 
tilsvarende økte kostnader. Raskere tilbake er 2,7 mill.kr høyere enn budsjettert. 
 
Kjøp av helsetjenester har et overforbruk på gjestepasient somatikk. Varekostnadene har et overforbruk 
på alle enhetene. Sum lønn har et totalt sett et lite overforbruk mot budsjett, men her er det et 
usikkerhetsmoment på størrelsen for lønnsoppgjøret for akademikerne. 
 
  

Nov

Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett
Avvik i 
kr

Avvik i 
% Resultat Budsjett

Avvik i 
kr

Avvik i 
%

Endring 
ift 2015

Endring 
i %

Basisramme 124,9 136,4 136,4 0,0 0 % 1 366,3 1 366,3 0,0 0 % 26,3 2 %
Kvalitetsbasert finansiering 1,0 0,9 0,9 0,0 0 % 11,4 11,4 0,0 0 % 0,3 3 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 35,2 39,5 32,0 7,5 23 % 408,0 396,9 11,1 3 % 31,5 8 %
ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -14,8 -100 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 35,2 39,5 32,0 7,5 23 % 408,0 396,9 11,1 3 % 16,7 4 %
ISF av legemidler utenfor sykehus 0,0 0,7 1,0 -0,3 -29 % 20,9 20,0 0,9 4 % 0,7 3 %
Gjestepasientinntekter 0,7 0,8 0,4 0,4 119 % 6,2 6,3 -0,1 -2 % 0,0 0 %
Polikliniske inntekter 3,9 3,2 3,0 0,2 8 % 40,8 40,9 -0,2 0 % 1,9 5 %
Utskrivningsklare pasienter 0,1 1,0 0,1 0,9 1664 % 3,0 0,7 2,4 362 % 2,4 377 %
Inntekter "raskere tilbake" 0,6 0,7 0,5 0,2 36 % 17,0 14,3 2,7 19 % 5,0 42 %
Andre øremerkede tilskudd 0,1 1,2 1,7 -0,6 -33 % 1,9 7,6 -5,7 -75 % -0,2 -8 %
Andre driftsinntekter 9,8 8,4 6,9 1,5 22 % 99,5 85,3 14,2 17 % 7,1 8 %
Sum driftsinntekter 176,3 192,7 182,8 9,9 5 % 1 975,0 1 949,8 25,2 1 % 60,1 3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 9,8 23,0 10,7 12,3 114 % 141,5 128,7 12,8 10 % 1,9 1 %
Kjøp av private helsetjenester 5,1 7,0 4,8 2,2 47 % 60,0 57,1 2,9 5 % -8,1 -12 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 16,3 17,3 21,8 -4,5 -21 % 194,4 181,9 12,5 7 % 27,2 16 %
Innleid arbeidskraft 1,6 3,2 1,2 2,0 166 % 21,8 14,8 7,1 48 % 1,0 5 %
Lønn til fast ansatte 72,3 79,0 77,2 1,8 2 % 851,3 852,7 -1,4 0 % 49,3 6 %
Overtid og ekstrahjelp 4,3 4,9 2,3 2,6 116 % 48,6 27,8 20,9 75 % 1,9 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 13,7 14,2 13,8 0,4 3 % 165,3 165,7 -0,4 0 % -48,9 -23 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,5 -8,6 -2,3 -6,3 269 % -48,3 -28,1 -20,1 72 % 2,1 -4 %
Annen lønnskostnad 9,5 6,2 6,4 -0,2 -3 % 68,6 71,6 -3,0 -4 % 7,0 11 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 84,1 84,7 84,7 0,0 0 % 942,1 938,7 3,4 0 % 61,3 7 %
Avskrivninger 6,4 9,1 6,5 2,5 39 % 79,5 76,6 2,8 4 % 6,9 9 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Andre driftskostnader 37,4 26,6 38,4 -11,7 -31 % 370,1 382,9 -12,8 -3 % 19,8 6 %
Sum driftskostnader 172,9 182,0 180,8 1,2 1 % 1 952,9 1 931,6 21,3 1 % 60,1 3,2 %
Driftsresultat 3,3 10,8 2,0 8,7 431 % 22,1 18,2 3,9 22 % 0,1 0 %
Finansinntekter 0,6 0,9 0,2 0,7 352 % 8,7 2,5 6,2 248 % 2,8 -47 %
Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 86 % 0,1 0,1 0,0 -3 % -0,1 -57 %
Finansresultat 0,6 0,9 0,2 0,7 363 % 8,6 2,4 6,2 259 % 2,9 -51 %
Ordinært resultat 3,9 11,7 2,2 9,5 425 % 30,7 20,6 10,1 49 % 3,0 -11 %

Desember Akkumulert per Desember 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 Sykehusenheten har totalt sett et overskudd i 2016 med ca. 1 mill. kroner. Dette er en forbedring 
fra 2015 med 2,9 mill. kroner. 
Hvis man ser isolert på psykiatrisk funksjon og somatisk funksjon har psykiatrien et overskudd på ca. 4 
mill. kr og somatikken et underskudd på ca. 3 mill. kroner. Overskudd innenfor psykiatri og rus gjelder 
først og fremst på lønn, og årsaken er vakante stillinger som man ikke klart å fylle med fast ansatte eller 
innleie. Dermed er det også mindre inntekter og driftskostnader enn planlagt. 
I somatikken har det vært mye høyere aktivitet enn planlagt hvilket vises på inntektene. Dette har 
imidlertid medført mye høyere kostnader enn planlagt hvilket vises som merforbruk på varekostnader 
(medisinsk materiell, forbruksvarer og mat), innleie av fagpersonell og kjøp av utstyr. Det er også stort 
merforbruk på driftskostnader innenfor intern service knyttet til aktivitet, for eksempel vask/rens/leie 
tekstiler, men det meste er relatert til merforbruk på vedlikehold/reparasjon/service, teknisk/elektrisk 
utstyr, renovasjon/vann. 
 
Mosjøen har et underskudd på 21,3 millioner i 2016 som fordeler seg med -23,5 mill. på somatikk og + 
2,2 mill. på psykisk helsevern.  Somatisk område hadde en ubalanse på 8,3 millioner kroner ved oppstart 
av budsjettåret som har forverret seg gjennom året.  De største avvikene i Mosjøen gjelder innleie av 
legespesialister på 5 mill. kroner, dyre medikamenter med 2 mill., rekruttering av nye spesialister som 
starter mars 2017 på 1,3 mill., utrykning på vakt utgjør 1,2 mill. (hovedsakelig pga. ny betalingsordning for 
overleger).    
Bruk av overtid er redusert med nesten 800 000 fra 2015.  Pga. lavt budsjett er likevel avviket på 2,9 mill. 
kroner. Inventar og utsyr, avskrivninger og reiser har alle ca. 1 million kroner i budsjettavvik. 
 
Aktivitet og inntekter har stort sett fulgt oppsatt plan og budsjett.  Sum inntekter har et positivt 
budsjettavvik på 948 000 kroner. 
 
 
Sandnessjøen hadde et underskudd i desember på 4,5 mill. og totalt for 2016 et underskudd på 10,8 
mill. kroner. Både lavere inntekter og høyere kostnader enn forventet bidro omtrent like mye til dette. 
Intern service har 3,5 mill. i overforbruk relatert til nødvendig vedlikehold. Totale varekostnader for 
enheten er 2 mill. under budsjett. Lønn og sosiale kostnader er totalt sett under budsjett, men det er 
overforbruk av innleid fagpersonell på 3 mill. kroner. Spesielt for psykisk område fører mangel på 

Helgelandssykehuset HF  Desember Akkumulert i år Akk. I fjor
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
Felleskostnader/adm Mo i Rana 30 243 27 805 2 438 305 339 290 632 14 707 292 356 281 994 10 362
Intern service Mo i Rana -4 293 -4 396 103 -48 238 -45 420 -2 819 -53 591 -43 824 -9 766
Akutt/Kirurgi Mo i Rana -14 140 -13 147 -992 -147 468 -139 283 -8 185 -140 860 -134 058 -6 802
Medisin Mo i Rana -12 121 -10 627 -1 495 -118 229 -110 586 -7 643 -108 881 -106 810 -2 071
Psykiatri Mo i Rana 35 366 -331 9 582 4 657 4 926 9 045 2 698 6 347
Helgelandssykehuset Mo i Rana -277 0 -277 985 0 985 -1 930 0 -1 930
Felleskostnader/adm Mosjøen 10 800 13 326 -2 526 125 213 135 454 -10 241 126 092 130 656 -4 564
Intern service Mosjøen -3 179 -2 455 -723 -27 249 -25 442 -1 807 -25 376 -22 765 -2 611
Kirurgi Mosjøen -4 519 -4 198 -321 -44 351 -41 595 -2 756 -44 146 -40 960 -3 186
Medisin Mosjøen -7 182 -6 718 -464 -77 906 -69 122 -8 784 -67 589 -65 160 -2 429
Psykiatri Mosjøen -1 246 45 -1 291 2 954 704 2 250 1 233 -1 771 3 004
Helgelandssykehuset Mosjøen -5 326 0 -5 326 -21 338 0 -21 338 -9 786 0 -9 786
Felleskostnader/adm Sandnessjøen 23 257 24 540 -1 283 244 394 248 857 -4 463 232 236 236 005 -3 769
Intern service Sandnessjøen -4 758 -4 367 -391 -49 866 -46 387 -3 479 -49 025 -46 933 -2 092
Kirurgi Sandnessjøen -13 394 -11 311 -2 083 -123 251 -117 528 -5 722 -118 638 -110 219 -8 419
Medisin Sandnessjøen -8 664 -8 592 -73 -80 371 -82 035 1 663 -78 822 -77 276 -1 546
Psykiatri Sandnessjøen -983 -269 -714 -1 705 -2 907 1 202 -483 -1 576 1 093
Helgelandssykehuset Sandnessjøen -4 543 0 -4 543 -10 798 0 -10 798 -14 731 0 -14 731
Administrasjon Prehositalt omr. 23 434 23 367 67 272 599 272 105 493 269 972 270 789 -817
Ambulanse -12 721 -11 835 -886 -131 115 -126 914 -4 201 -132 102 -129 369 -2 733
AMK og Luftambulanse 282 -2 256 2 538 -26 412 -24 650 -1 761 -23 096 -21 561 -1 535
Pasientreiser omr. -8 578 -9 276 699 -124 079 -120 541 -3 539 -127 299 -119 858 -7 441
Helgelandssykehuset Prehospitalt omr 2 418 0 2 418 -9 007 0 -9 007 -12 525 0 -12 525
Felles 36 510 7 915 28 595 165 131 105 689 59 442 164 339 93 500 70 839
Gjestepasient omr. -17 100 -6 249 -10 851 -94 296 -85 689 -8 607 -97 690 -78 500 -19 190
Helgelandssykehuset Felles 19 410 1 667 17 743 70 835 20 000 50 835 66 649 15 000 51 649
Resultat HF 11 682 1 667 10 015 30 677 20 000 10 677 27 677 15 000 12 677
Tabell 3 (hele 1.000)
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personell til lavere inntekt. Avskrivninger endte også 1,1 mill. kroner over budsjett. Sammenlignet med 
2015 er resultatet 4 mill. kr bedre i 2016. Bortsett fra basisramme så er det økning i andre inntekter som 
bidrar til dette, spesielt innen medisinsk område. Kostnadene er på tilnærmet samme nivå med unntak av 
reduksjon i andre personalkostnader samt utstyr. (Prisindex er ikke hensyntatt i sammenligningen.) 
 
Prehospital enhet har et underskudd på 9 mill. kr totalt for 2016. Resultatet i desember ble positivt, men 
dette kommer i hovedsak av feil periodiseringer i november og etter fakturering av legevaktstjenester. 
Inntektene i 2016 ble 2,5 mill. bedre enn budsjettert, men det er overforbruk av varer, lønn og øvrige 
driftskostnader på til sammen 11,5 mill. Sammenlignet mot 2015 er resultatet 3,5 mill. kr bedre i 2016. I 
tillegg til økt basisramme og andre inntekter er det ambulanse og pasientreiser som har bidratt til 
forbedringen på kostnadssiden, mens AMK/luft har en kostnadsøkning i 2016. (Prisindex er ikke 
hensyntatt i sammenligningen.) 
 
 
Fellesområdet har et stort forbruk av konsulenter på diverse prosjekter som DMS Brønnøysund og 
Helgelandssykehuset 2025. Ubrukte reserver ligger her som en buffer og gir et positivt resultat for 
desember. 
Kostbare legemidler H-resept har et forbruk pr desember på kr 61,5 mill. Det er feilførte fakturaer 
tilhørende desember 2015 som er belastet januar 2016 på kr 5,4 mill. kroner Dette gir en totalkostnad på 
kr 67,5 mill. inkl. en mindre avsetning. Faktisk avvik pr desember er 8,7 mill. i positivt avvik. 
Kostbare legemiddel i Sykehus ble skilt ut fra 59051 i 2016. Kostnadsstedet 59055 har et avvik på minus 
3,3 mill. pr. desember. Det er nå ført inntekter som tilhører kostbare legemidler i sykehus på dette 
kostnadsstedet. Kostnadssted 59055 og 59051 bør ses sammen i 2016.  
Gjestepasienter psykisk helse Gjestepasient psykiatri har et positivt avvik på 2,6 mill. pr. desember. 
Gjestepasient rus Positivt avvik på 1,7 mill. og 1 mill. lavere forbruk vs. 2015.  
Gjestepasienter somatikk har pr. desember et negativt avvik på ca. 7,7 mill. kr i regnskapet. Dette skyldes 
økt kjøp av DRG utenfor Helse Nord.  Etter prisjustering er kostnadsnivået 2016 vs. 2015 tilnærmet likt. 
Helgelandssykehuset kjøper pr desember ca. 270 flere DRG-poeng enn på samme tid i fjor utenfor Helse 
Nord. 
 
 
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 med høye medikamentkostnader. 
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 1 259,4     1 306,6  1 288,4        18,2              3,8 % 1 288        
Psykisk helse 249,8        240,1      284,6           (44,5)             -3,9 % 285           
Rusomsorg 45,6          50,2        43,9             6,3                 10,1 % 44              
Prehospitale tjenester 331,7        350,9      330,4           20,5              5,8 % 330           
Personal 6,2             5,0          6,1               (1,1)               -19,5 % 6                
Sum driftskostnader 1 892,7    1 952,9 1 953,5       (0,6)              3,2 % 1 953       

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201612
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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 2016 et innskudd på 315 mill. kroner. 
 

 
 
Investering  
Hittil i år er det foretatt investeringer på 59,9 mill. kroner. Det meste av investeringer er brukt på ombygging 
medisin/intensiv i Mosjøen med 12,5 mill. kr og renovering operasjonsstuer i Sandnessjøen 27,3 mill. 
kroner. I tillegg er det brukt 5,5 mill. kr på egenkapital innskudd til KLP, 4,5 mill. kr til ambulanser. 
Resterende investeringer er medisin teknisk utstyr og andre investeringer. 
 

 
 
Prognose  
 
Årsrognosen for foretaket har mesteparten av året vært lik resultatkravet på 20,0 mill. kroner.  Prognosen 
ble økt til 25,0 mill. kr. fra og med rapporteringen for oktober. Det foreløpige resultatet viser et årsresultat 
som er ytterligere 5,7 mill. kr bedre – totalt 30,7 mill. kr i overskudd. 
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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 9 645 11 458 0

Investering MIR 16 459 9 379 25 838 15 893

Investering MSJ 11 174 24 111 35 285 12 406

Investering SSJ 1 588 26 648 28 236 20 366

Investering Prehospital -2 075 440 -1 635 88

Investering AMB -1 123 3 513 2 390 4 521

Investering Felles -3 236 6 077

Investering Bygg og Eiendom -3 966 22 000 18 034 33 437

SUM 23 870 92 500 119 606 92 788

                     Side 23 av 25 



 

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 200 192
Rekruttering med overlege, unngå dyr innleie 2 000 0
Feriedrift 600 600
Intern service, vedlikehold 1 500 0
Salg leilighet 1 000 402

0 0
Totalt Mosjøen 5 300 1 194

0 0
Avtale husleie for Nordland Tannhelsetjeneste 450 0

Raskere tilbake, utvidelse av ramme 1 500 1 560
Salg av bolig 1 500 0

0 0
Totalt Sandnessjøen 3 450 1 560

Reduksjon av grønne turer i bilambulansen 200 336
Redusert gjestepasienttrafikk 550 0
Redusert bruk av drosje 200 112
Alternativ base for AB Bremstein 200
Soneinnkalling Brønnøyregionen 500
Døgnvakt AAT, reduskjon psykiatritransporter 200
Anbud skyssbåt 400 0
Reduksjon kilometer båt 500 480
Samdriftsfordel AMK/LV 500 480

0 0
Totalt Prehospitalt 3 250 1 408

Reduksjon innleie, overtid og sykefravær 10 000 6 225
Reduksjon reiser for besparelse miljø og kostnader 2 000 800
Prosjekt Ikke møtt 1 000 0

0 0
Totalt Felles 13 000 7 025

SUM nye tiltak 2016 Totalt 25 000 11 187
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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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