
 

Styresak 16/2017: Årlig melding 2016 Helgelandssykehuset HF 
 
Møtedato: 06.03.2017 
Møtested: Sandnessjøen 
 
I denne saken presenteres Årlig melding 2016 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. 
Denne ble oversendt administrativt til Helse Nord RHF 06.02.2017 i tråd med fastsatt frist. 
Meldingen er drøftet med foretakstillitsvalgte 15.02.2017, protokoll vedlagt. Meldingen blir også 
presentert som egen sak for Brukerutvalget 27.02.2017. Frist for styrebehandling av Årlig melding 
er 29.03.2017. 
 
Årlig melding gis i en mal fra Helse Nord RHF som er dekkende for den rapporteringen som skal 
gis. Malen følger rapporteringspunktene i oppdragsdokumentet samt en del av punktene i 
vedleggene til dokumentet, og helseforetakets rapportering på de enkelte punktene er satt inn i 
tekstboksene på hvert enkelt punkt. 
  
Det ble mottatt tilleggsspørsmål fra Helse Nord som ble besvart 22.02 (svarskjema med vedlegg 
er vedlagt). Det ble også redegjort for disse spørsmålene og de kommende svarene i møtet med 
foretakstillitsvalgte 15.02.   
 
Økonomiske krav, aktivitet og personellforbruk rapporteres ikke lenger i Årlig melding. Disse 
forholdene ivaretas gjennom månedlige virksomhetsrapporteringer, og årsberetning. 
 
Gjennomsnittlig ventetid er for alle avviklete pasienter var 55 dager i 2016, altså under kravet på 
65 dager, og ned fra 60 dager i 2015. Helseforetaket har et kontinuerlig fokus på å unngå 
fristbrudd, men har hatt økende utfordringer utover høsten 2016 knyttet til fagområdene   
øyesykdommer, nevrologi og fordøyelsessykdommer (endoskopiundersøkelser).Ved utgangen 
av desember var andelen fristbrudd derfor 4 %. Det iverksettes tiltak for å få dette under kontroll. 
Det er gitt løpende orientering om ventetider og fristbrudd, samt indikatorer knyttet til 
elektronisk pasientjournal til styret gjennom månedlige virksomhetsrapporter. 
 
Helseforetaket oppfyller styringsmål for andel kreftpasienter som inkluderes i pakkeforløp, men 
når ikke styringsmål for andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid i 2016. 
Mye av dette skyldes flaskehalser ifbm undersøkelser som må foretas ved andre helseforetak i 
regionen, og det arbeides med tiltak for å løse disse utfordringene. 
 
Helseforetaket deltar i det Nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, og det er i rapporten gjort 
rede for helseforetakets oppfølging av ulike punkter knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet. Det 
har vært fokus på prioritering i tråd med resultatene fra nasjonale kvalitetsindikatorer, vedtatt 
kvalitetsstrategi og de viktigste enkeltområdene i denne i 2016.enerelt leverer 
Helgelandssykehuset godt i forhold til kravene i Oppdragsdokumentet. Krav med restanser vil bli 
fulgt opp i 2016.   
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VEDTAKSFORSLAG: 

Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra 
Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2016. 

 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / stabene (fag, økonomi, personal) 
 
 
Vedlegg:  
1. Årlig melding 2016 til Helse Nord RHF 
2. Drøftingsprotokoll 15.02.2017 
3. Svarskjema tilleggsspørsmål til Årlig melding 2016 fra Helse Nord 
4. Vedlegg til svarskjema 
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