
 

ÅRSBERETNING 2016 
 
1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives 
 
Helgelandssykehuset HF ble stiftet 18.12.01. Helgelandssykehuset HF har ansvar for 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland som omfatter 18 kommuner med et totalt folketall på 
78.604. 
 
Hovedkontoret ligger i Mo i Rana. Hovedvirksomheten som er knyttet til somatikk, psykisk 
helse og rus er lokalisert til Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I tillegg er det desentral 
virksomhet i Brønnøy. 
 
Foretaket er 100 % eid av Helse Nord. 
 
2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift 
 
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning 
ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i helseforetaksloven 
som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. 
 
3. Virksomheten i 2016 
 
Styrets hovedstrategier for virksomheten i 2016 er nedfelt i budsjettdokumentet for 
helseforetaket, herunder drifts- og investeringsrammer. Budsjett 2016 har vært lagt opp slik at 
det svarer ut oppdragsdokument 2016 på best mulig måte, da dette er vårt ledende 
styringsdokument. Det er i Årlig melding gjort rede for resultatene i forhold til måloppnåelse og 
gjennomføringen i forhold til de enkelte punktene i dette dokument. 
 
Et hovedområde har vært å følge opp kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen, med fokus på 
ventetider, fristbrudd pakkeforløp kreftsykdommer og deltakelse i den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen. Kvalitet i pasientbehandlingen arbeides det fortsatt med i den 
daglige drift, i dette ligger også flere forbedringsprosjekter. Samtidig skal foretaket konsentrere 
seg om å sikre framtidig bærekraft gjennom tett oppfølging av vedtatt tiltaksplan som omfatter 
økonomi, organisasjon og fagområder.  
 
Helse Nords prosjekt innen kliniske IKT-systemer, Felles Innføring av Kliniske systemer, 
(FIKS) har vært gjennomført i 2016 i tråd med plan, men har krevd stort forbruk av 
personellressurser. Sammenslåing til én felles DIPS database ble gjennomført 28.02.2016 etter 
plan.  For- og etterarbeid var betydelig og ble løst av de ansatte på en meget god måte. Felles 
SECTRA radiologiløsning har muliggjort en felles vaktordning innen radiologi siden 
06.03.2016, der også Nordlandssykehuset deltar. Erfaringene med denne vaktordningen er svært 
gode. 
  
I arbeidet med Idéfase Helgelandssykehuset 2025, er helseforetakets aktivitetstall oppdatert og 
fremskrevet til 2030. Våren 2016 ble det gjennomført arbeidsmøter med nye interne 
arbeidsgrupper: Psykisk helse og rus, Prehospitale tjenester og Samhandling.  
Overordnete føringer og retningslinjer for lokalisering og tomter ble utarbeidet og sendt på 
høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter med høringsfrist 30.06. Disse kriteriene 
samt hvilke alternativer for organisering av Helgelandssykehuset 2025 som skulle utredes videre 
ble behandlet i helseforetakets styre 31.08. 2016 og styret i Helse Nord RHF 22.09.2016. 
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Sykehusbygg gjorde endringer i prosjektledelsen våren 2016. Kontrahering av ekstern planfaglig 
rådgiver tok noe lengre tid enn forventet. Arbeidet med planprogrammet startet derfor opp først 
ved årsskiftet. Det ble i desember gjennomført en workshop med arbeidsgruppene som 
forberedelse til arbeidet med planprogrammene. 
Konseptfaserapporten for DMS (distriktsmedisinsk senter) i Brønnøysund ble ferdigstilt 31.05 
2016, og det har vært gjort verifisering av aktivitetstall som forberedelse til forprosjekt. Det er 
vedtatt at DPS (distriktspsykiatrisk senter) også skal innlemmes i samme bygg som DMS.  
 
Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset ble vedtatt 14.06.2016, og styret ba om at det 
utarbeides en detaljert gjennomførings- og implementeringsplan, i nært samarbeid med berørte 
kommuner. Det har vært avholdt flere møter med de berørte kommunene og gjennomførings- og 
implementeringsplan er under utarbeidelse.   
 
I 2016 har det vært arbeidet med å utvikle gode pasientforløp i tråd med samhandlingsreformen 
og oppdragsdokumentet. Samhandlingsarenaer og felles prosedyrer/avtaler er etablert på flere 
områder. Dette gjelder blant annet jordmortjenester og bruk av ledsagere i forbindelse med 
innlegging av pasienter. 
Organisatorisk inngår senter for samhandling i direktørens stab. Tjenester som har stor betydning 
for pasientforløp der «grenseflater» mellom nivåene er uklare, og tjenester som har forebyggende 
effekt, er organisert under senter for samhandling. Dette er tjenester som læring og mestring, 
koordinerende enhet innen rehabilitering og habilitering, praksiskonsulentordningen og 
brukerutvalget.  
50 LMS-kurs ble planlagt i 2016 på Helgeland. Ni kurs ble avlyst av ulike årsaker.  41 kurs ble 
gjennomført med god deltakelse. I tillegg ble det arrangert en konferanse for pasienter og 
pårørende med 230 deltakere. 
Helgelandssykehuset deltar aktivt i regionalt samarbeid som fremmer samhandling. 
Samhandlingssjef og praksiskoordinator deltar i Helse Nords samhandlingsutvalg 
 
 
I november 2015 reviderte Helgelandssykehuset Multimap-rapporten som kartlegger 
vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen i Helgelandssykehuset. Tabellen nedenfor viser 
oppgraderingsbehovet på kort og lang sikt: 

 
Som tabellen viser har Helgelandssykehuset et samlet oppgraderingsbehov på 675 mill. kr. 
(2011) der 418 mill. kr. bør gjøres innen et 5-års perspektiv. Vi ser at sykehuset i Sandnessjøen 
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er i dårligst forfatning, og det er de tekniske installasjonene (vann, avløp, ventilasjon, elektrisk) 
som representerer det største etterslepet på alle tre sykehusene.   

I 2016-2017 er det gjort byggeinvesteringer på ca. 30 mill. kr. i Mosjøen og 50 mill. kr. i 
Sandnessjøen. Størstedelen av disse investeringene representerer en reduksjon av 
vedlikeholdsetterslepet. 

Sandnessjøen – Ny nødstrømsforsyning og oppgradering av operasjonsfløy. 

Prosjektet har omfattet alle arbeider med å installere nytt nødstrøms anlegg med nødstrømkilder, 
nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen vil gi sykehuset 100% driftssikkerhet 
mot strømutfall fra nettleverandør, og sikre virksomhetens drift. 

Videre er operasjonsrom/ stuer oppgradert til dagens standarder, gjeldende forskriftskrav og 
retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Dette prosjektet vil øke pasientsikkerheten, bedre 
arbeidsforholdene for de ansatte og modernisere sykehuset betraktelig. 

I tillegg har vi sikret sykehuset ny hoved-vannforsyning fra gata og inn til trykkøkningsrommet 
samt byttet ut noen eldre avløpsrør som var svært dårlige. Dette var ikke en del av det 
opprinnelige prosjektet, men vi har belastet disse arbeidene prosjektets reserve. 

Prosjektet skal ferdigstilles i uke 14. Prosjektet er tidsmessig som planlagt og økonomisk 
innenfor budsjett. 

Mosjøen - Byggefase 

Prosjektet ble initiert av et vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og 
intensiv/mottaksavdeling samt bygge bedre lokaler for øyeavdelingen og samlokalisere denne 
med dagkirurgisk avdeling. 

Prosjektet har bestått av nødvendig ombygging for å muliggjøre samlokaliseringer slik som 
bygging av bad på nye sengerom, medisinrom, vaktrom, ny infrastruktur etc. samt generell 
oppussing av alle arealer totalt 1.700 m2. Fløy C på ca. 500 m2 var svært slitt og er nå 
fullrenovert med bl.a. full overflatebehandling, nye lysarmaturer – nye vinduer (ca. 30 stk), 
elektriske utskiftinger, utskiftinger av gasstilførsel, nye innredninger etc.  

Prosjektet ble ferdigstilles i uke 11. Prosjektet er tidsmessig som planlagt og økonomisk innenfor 
budsjett. 

 
 
4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen 
 
• Somatisk virksomhet  

  Helgelandssykehuset hadde i 2016 en somatisk virksomhet målt i DRG-poeng som    
  var - 1 % under plantall. Sammenlignet med DRG aktivitet i 2015 var det en reduksjon på  
  på 0,2 %.   
 

• Rusbehandling (TSB) 
  Det er en rusbehandlingsenhet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana med 8 døgnplasser     
  hvorav en seng er omgjort til brukerstyrt seng i 2015. Flere utskrevne pasienter og færre  
  liggedøgn enn plan i 2016. Dette har sammenheng med brukerstyrtseng.    
  Helgelandssykehuset har i 2016 overtatt pasienter fra Helgeland om behandles i LAR  
  (legemiddelassistert rehabilitering). Disse pasientene ble tidligere fulgt opp ved UNN. 
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   Polikliniske konsultasjoner innen TSB var ca 2.500. Det mangler sammenliknbare data  
  for 2015, men aktiviteten var ca 20 % under plantall. 

        
• Psykisk helse 

  Innen psykisk helse for voksne var det økning i antall utskrevne pasienter, mens det også  
  her er reduksjon i antall liggedøgn både i forhold til plantall og i forhold til 2014. Dette  
  tilsvarer  8 % flere utskrevne pasienter og 24 % færre liggedøgn enn plan. Effekten  
  kommer av etablering av Krise og akuttsenger og Ambulant akutt team (AAT).  
  Polikliniske konsultasjoner er økt i forhold til 2015, men ca. 15 % bak plantallene, 
  vakanser og interne rokkeringer forklarer noe av avviket.  

 
Psykisk helsevern for barn og unge på foretaksnivå har høyere aktivitet både   
sammenlignet med i fjor og ca 15 % over plantallene.  
 

• Ventetid 
Alle fagområder: 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter avviklet fra ventelistene i 2016 var 55 dager, en 
reduksjon på 5 dager fra 2015.  
 
Somatikk: 
Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var 55 dager.  
 
Psykisk helse for voksne:  
Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var 39 dager.  
 
Psykisk helse for barn og ungdom: 
Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var 35 dager.  
 
Rus: 
Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var 51 dager.  

 
 

Forskning  
Forskningsproduksjonen i Helgelandssykehuset har i 2016 vært noe høyere sammenliknet med 
2015. Tolv artikler ble publisert i tidsskrifter med fagfellevurdering, hvorav elleve 
internasjonale.  
 
Helgelandssykehuset har gjennom lokale forskningsmidler (kr 1,8 mill.) støttet oppstart og 
videreføring av femten forsknings og kvalitetssikringsprosjekter i helseforetaket. Ved utgangen 
av 2016 pågår det to doktorgradsprosjekt ved Helgelandssykehuset, og helseforetaket har fått 
tildelt midler fra Helse-Nord til nok ett nytt doktorgradsprosjekt i 2017 (kr 3,4 mill. over seks 
år). 
 
Det er ansatt én forskningsleder med doktorgradskompetanse i 100 % stilling, samt en forsker i 
50 % stilling. Helseforetaket har i flere år hatt et forskningsutvalg, og utvalget hadde fire møter i 
2016. 
 
Total ressursbruk til forskning 3,7 mill. kr. (Inkludert bevilgning fra Helse Nord på 0,4 mill. kr.) 
 
    
 5. Redegjørelse for årsregnskapet 
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Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet 
av foretakets virksomhet og stilling.  
 
Helgelandssykehuset HF finansierer investeringer med egen likviditet.  
 
Foretaket har ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen med Helse Nord RHF. Total 
trekkramme er på 100,0 mill. kr. og denne er ubenyttet pr 31.12.2016.  Kontoen viser positiv 
saldo med 315,2 mill. kr. 
 
Kontantstrømmen i 2016 var positiv, jfr kontantstrømsoppstillingen, og er forbedret fra 2015. 
Kortsiktig gjeld er økt (leverandørgjeld og økt konsernmellomværende), det er en økning i 
fordringene som har sammenheng med økt bankinnskudd og det er også en økning i langsiktige 
forpliktelser som gjelder i hovedsak økte pensjonforpliktelser og overlegepermisjoner.   
 
Helgelandssykehuset HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF, og 
kredittrisikoen anses derfor for lav. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets 
prioriteringer.  
 
Helgelandssykehuset HF har heller ikke i 2016 brukt noe av sin kassakreditt og har økt saldoen 
på bankinnskudd fra året før. Ingen forbruk av trekkrammen og lav rentesats også i 2016 har gitt 
lave rentekostnader. Renteinntektene er lavere enn året før, men er høyere enn budsjettert. 
Renterisikoen vurderes som lav. 
 
Ut fra en samlet vurdering, med hovedvekt på at foretaket eies av Helse Nord RHF, anses den 
samlede finansielle risikoen som å være lav. 
  
Helgelandssykehuset HF har per 31.12.2016 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 2,5 
milliarder kroner. Netto pensjonsmidler er 2,1 milliarder kroner. I tråd med regnskapsloven og 
Norsk Regnskapsstandard er det per 31.12.2016 0,5 milliarder kroner i negative estimat- og 
planendringer som ikke er resultatført. 
 
          
6. Økonomisk drift 
 
Helgelandssykehuset HF i 2016 hatt følgende resultatmål: 
 

 Resultat 2016 Styringsmål 2016 Resultat 2015 
Over-/ underskudd 33,3  mill kr 20,0 mill kr        27,7  mill kr 
Resultatkrav fra RHF 20,0  mill kr            20,0  mill kr        15,0  mill kr 
Avvik fra eiers resultat mål  13,3  mill kr              0,0  mill kr        12,7  mill kr 

 
Avvik mot styringsmål fra Helse Nord RHF i 2015 er positivt med 13,3 mill kr.  
 
Det gode resultatet for foretaket kan kort oppsummeres med høyere inntekter enn budsjettert og 
bruk av avsatte midler. 
 
Fellesområdet med sine avsetninger har stort overskudd, Mo i Rana leverer positivt resultat for 
året, mens Mosjøen, Sandnessjøen og Prehospitalt område har negativt resultat.  
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7. Investeringer 
 
Helgelandssykehuset HF’s investeringsrammer for 2016 var på 92,5 mill. kr. Overført ramme fra 
2015 var på kr. 23,8 mill. kr., slik at total investeringsramme for 2016 har vært på 119,6 mill. kr. 
 
 
Viktige investeringer i 2016 har vært: 
 
• Ombygging medisin/intensiv Mosjøen  
• Renovering/nødstrøm Sandnessjøen (ikke ferdigstilt) 
• Ombygging skopilab Sandnessjøen 
• Oppgradering skopi 
• OCT Nettskanner Mosjøen 
• Annet medisin teknisk utstyr 
• Nye ambulansebiler 
• Egenkapitalinnskudd KLP 

 
Ramme brukt på 2016 investeringene er 92,8 mill. kr. Resten av investeringsrammen er for det 
meste disponert og planlagt brukt, men vil ikke være ferdigstilt før i 2017. 
 
8. Arbeidsmiljø mm (internt) 
 
Det har vært 4 AMU møter. Utvalget har behandlet 51 saker i 2016. 

 
Prioriterte oppgaver innen arbeidsmiljøfeltet og helse, miljø og sikkerhet i 2016: 

 
Medarbeiderundersøkelsen(MU) 
MU: Informasjon og oppfølging av resultat 2015 og lederstøtte i forhold til dette. 
Planlegging og gjennomføring av undersøkelse 2016, og etterarbeid i forhold til 
rapportutforming. På bakgrunn av resultatene fra MU har flere avdelinger i foretaket 
gjennomført arbeidsmiljø- og verdiprosesser. 
 
Delvis gjennom deltakelse i MU nettverk på regionalt nivå, og delvis lokalt arbeid. 
Regionalt nettverk arbeider bl.a. med å sette opp undersøkelser, videreutvikle rapporter 
og tiltaks-/oppfølgingsarbeidet etter gjennomføring. Dessuten med innspill til ny 
sammenslått undersøkelse MU/PSKU, som er planlagt skal gjennomføres første gang på 
nyåret 2018.  
 
HMS – indikatorer 
For å sikre kontinuerlig oppfølging og oversikt på HMS feltet er det i foretaket innført 
standard rapportering over HMS – indikatorer som går ut til lederne i foretaket. Det 
rapporteres i forkant av AMU møter. Indikatorene er: Gjennomgang av MU, utført 
vernerunder, utarbeidet HMS -handlingsplan for egen avdeling, Opplæring MTU, 
Brannvern, Gjennomført utviklingssamtaler, HMS som tema på avdelingsmøter, 
oppdatert stoffkartotek    
 
Nærværsarbeid  
I 2015 var gjennomsnittlig sykefravær 7,6 % i Helgelandssykehuset HF. I 2016 var 
gjennomsnittlig sykefravær 6,7 %. En økt tilstedeværelse med 0,9%. 
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Reduksjon i sykefravær har resultert i en kostnadsbesparelse på 1,9 million kr. 
Besparelsen er knyttet til reduksjon i vikarkostnader pga sykefravær tilsvarende kroner 
700 000,- i 2016, og overtid på grunn av sykdom, som er redusert med 1,2 million fra 
2015 til 2016. Med økt tilstedeværelse av faste medarbeidere gir belegg for å anta også 
økt kvalitet på pasientbehandlingen og økt arbeidsglede for medarbeidere, som i driftsåret 
2016 har hatt en større del av sine faste kolleger på jobb. 

  
I desember 2015 etablerte foretaket et nærværsprosjekt – Økt nærvær for kvalitet og 
arbeidsglede. Prosjektet har en varighet på to år og avsluttes 31.12.17. Prosjektet har 
følgende målsetting:  

 
• Hovedmål/resultatmål: Sykefraværet stabiliseres på 6,5% eller lavere i løpet av 

prosjektperioden  
 

• Effektmål: Etablere en nærværskultur i foretaket: 
 

• Medarbeidere opplever ivaretakelse på en slik måte at de i størst 
mulig grad kan være i arbeid 

• Pasientene opplever et stabilt behandlingsforløp, med økt kvalitet 
• Omdømmet til Helgelandssykehuset HF styrket på bakgrunn av økt 

stabilitet og kvalitet   
 

AKAN 
Det har i 2016 vært økt fokus på AKAN arbeidet. Det er innledet et samarbeid med 
AKAN sentralt og det er gjennomført et kursopplegg for ledere og medlemmer i AKAN 
utvalget høsten 2016. Utvalget er nå i gang med faste møter og har startet revisjon av 
AKAN retningslinjer og prosedyrer. Informasjonsarbeid planlegges i løpet av våren 
2017. 

 
Håndtering av vold og trusler i arbeidssituasjonen 
I henhold til foretakets HMS plan ble det gjennomført dagskurs i tema: Håndtering av 
vold og trusler i arbeidssituasjon. Opplegget ble gjennomført over 3 dager i 2016: 1. 
februar for Mo i Rana og Mosjøen, 3. februar i Sandnessjøen og 15. juni i Brønnøysund. 
Kursdagen var åpen for alle medarbeidere og det var totalt 100 som deltok. Foreleser var 
førstelektor og spesialrådgiver Ole Greger Lillevik. Opplegget fikk veldig gode 
tilbakemeldinger. 
 
Lederprogram for Nye ledere 
Piloten: Lederprogram for Nye ledere ble utviklet av HR Senteret og gjennomført i 2015 
med 22 ledere. Programmet ble implementert og satt i drift i 2016. Våren 2016 
gjennomført 17 nye ledere og assisterende ledere programmet. 

  
Verneombudssamling 
Vernetjenesten: Den årlige verneombudssamling er gjennomført. 

 
 
 
Foretaket har etablert system for- og aktivisere avviksrapportering på området helse- miljø og 
sikkerhet. I 2016 har det vært registrert følgende arbeidsrelaterte skader og ulykker 
 

• 32 stikkskader 
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• 3 fall 
• 10 trussel/vold fra pasient 
• 9 andre forskjelligartede skader skader/uhell 

 
Foretaket forbrukte i 2016 gjennomsnittlig 1 529 årsverk pr måned. Sammenlignet med 2015 gir 
dette en økning på vel 44 årsverk pr måned. I forhold til det som er budsjettert er økningen på ca. 
27 månedsverk høyere. Foretaket bruker mer fastlønn enn planlagt samtidig som 
variabellønnsforbruket er gått ned i forhold til budsjett. 
 
 
9. Likestilling 
 
Likestilling er ett av satsningsområdene i overordnet personalpolitikk. Styret i 
Helgelandssykehuset HF består av 4 kvinner og 7 menn. Ledergruppen har i perioden januar - 
november bestått av 2 kvinner og 3 menn og stabslederne har bestått av 2 menn og 3 kvinner. 
I lederstillinger i mellom- og toppnivå, nærmere bestemt områdesjefer er det 4 kvinner og 7 
menn. I forhold til andelen ansatte er kvinner fortsatt underrepresentert i disse lederstillingene. 
  
10. Diskriminering og tilgjengelighet 
 
Helgelandssykehuset HF har i 2016 ikke gjennomført spesielle tiltak for å bedre tilgjengelighet 
og for å unngå diskriminering. I forbindelse med ombygginger mv vurderes kravet til 
tilgjengelighet for pasientene fra tiltak til tiltak 
 
 
11. Ytre miljø 
 
Helgelandssykehuset HF påvirker i forskjellig grad det ytre miljø. Miljøavtrykket måles i 
hovedsak etter 3 hovedområder.  Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning og drift av 
bygninger og medisinskteknisk utstyr. Helgelandssykehuset forstår stor aktivitet med 
ambulansebiler og ambulansebåter.  Helgelandssykehuset er en stor forbruker av reiser med alle 
typer former for offentlige og private transportører gjennom pasientreiser. 
 
Tallene for de siste årene viser at enhetene er kommet godt i gang og at de tallene som 
fremkommer gir et godt grunnlag for videre arbeid.  
 
Innenfor avfall er det oppnådd god tall for kildesortering og alle enheter har stor fokus på 
forbruksavfall og spesialavfall.  Det jobbes kontinuerlig med enøktiltak innenfor energi. 
 
De største miljøavtrykkene foreligger i dag innenfor ambulanse og pasientreiser hvor det 
forbrukes store mengder drivstoff.  Viktige faktorer her er reduksjon i gjestepasienter med økt 
fokus på behandling innenfor Helgeland.  Videre er det i 2016 etablert en helseekspress (buss ) 
som koordinerer mange transporter.  Koordinering av flere pasienter fra taxi og private biler til 
buss gir en miljøgevinst.  I tillegg er denne typen transport bedre tilrettelagt for pasienter med 
spesielle behov.  
 
I den vedtatte nye ambulanseplanen legges det opp til økt utnyttelse av biler og båter med mindre 
tilkjøring ved oppdrag.   
 
Det er i de siste årene etablert gode rutiner for bruk av studio kontra fysiske møter i alle enhetene 
der det er praktisk mulig.   
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Helgelandssykehuset er godkjent etter ISO14001:2004 og skal mot slutten av 2017 re-sertifiseres 
etter ny standard ISO14001:2015. 
 
 
12. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling 
 
Helgelandssykehuset HF leverer et driftsmessig resultat for 2016 på 33,3 mill. kr. i overskudd, og 
resultatet er 13,3 mill. kr. bedre enn kravet fra eier. Aktiviteten målt i DRG-poeng er litt under 
plan og under 2015 nivå, likevel er de totale inntekten over det som er budsjettert. Kvalitetsmessig 
leveres det også godt, og foretaket har høyt fokus på pasientsikkerhet. 
 
Alle sykehusenhetene og prehospitalt område har i 2016 som alle år tidligere, krav om å levere et 
resultat i balanse.  Alle disse resultatområdene hadde negative resultat i året som gikk – med unntak 
av Mo i Rana. Det er utfordringer knyttet til å få drift i balanse innenfor somatisk og prehospital 
virksomhet. Mye av overforbruket på sykehusenhetene er relatert til intern service og vedlikehold. 
Fra 01.01.2017 er det besluttet opprettet ny resultatenhet for Drift og eiendom, hvor intern service 
fra alle sykehusenhetene inngår. Målet er å få til en bedre ressursutnyttelse og prioritering på tvers 
av enhetene.  
Fokus på kostnadsreduksjon, årsverksforbruk, forbedringsarbeid, kvalitet og gjennomføring av 
tiltak må ha høy prioritet også til neste år. 
 
For 2017 budsjetteres det i henhold til resultatkrav fra eier 20,0 mill. kr. i overskudd. 
  
Arbeidet med kvalitet på tjenestene har også i 2016 hatt høy prioritet og blant de prioriterte 
områdene er fristbrudd, ventelister, pakkeforløp kreftsykdommer og det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet og en rekke nasjonale kvalitetsindikatorer. Helseforetaket 
oppnådde i 2016 gode resultater innen kvalitetsområdet, og nasjonale og regionale tall viser at 
Helgelandssykehuset leverer godt på de aller fleste parameter i 2016, men det er fortsatt 
utfordringer med fristbrudd for noen fagområder og at for lav andel av pasienter i pakkeforløp 
kreftsykdommer får behandling innen anbefalt tid de siste skyldes for en stordel for lang ventetid 
for undersøkelser i andre helseforetak. Arbeidet med fristbrudd og pakkeforløp er blant de 
prioriterte områdene i 2017. 
 
Prioriterte områder i 2017:  
1. Rekrutteringsstrategi Helgelandssykehuset  
2.   Lederopplæring (Kvalitetsarbeid, Forbedringsarbeid, Konflikthåndtering) 
3.   Kompetanseplan 
4.   Variasjon i behandling – felles prosjekt kroniske syke/palliasjon 
5.   PASOPP undersøkelsen (fokus inn/utskriving av pasienter – samhandling med kommuner 
6.   Akutt- medisinske pasientforløp (hjerteinfarkt, hjerneslag, sepsis) 
7.   Kreftpakkeforløp 
8.   Ventetid/fristbrudd 
9.   Budsjettlojalitet/Økonomi  
10. Avvik - oppfølging  
 
Disse områdene vil medføre at helseforetaket oppfyller de viktigste målene i 
oppdragsdokumentet, og er også dels direkte sammenfallende med krav i dokumentet. 
Foretaket har satt av kvalitetsmidler i egen regi i 2016, og dette videreføres i 2017.  
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Hjemhenting av de gjestepasientene som kan behandles i lokalt, er en prioritert oppgave i 
helseforetaket. Det har vært en nedgang i gjestepasientopphold innen prioriterte områder med 
egne prosjekter. Totalt har Helgelandssykehuset redusert antall kjøpte konsultasjoner med 7%, 
samtidig er antall kjøpte DRG poeng redusert med 10%. Reduksjon av gjestepasientoppholdene 
utenfor helseforetaket er en målsetning også i 2017, og ved siden av de prioriterte områdene fra 
2016, vil alle gjestepasientstrømmene bli fulgt med månedlige oversikter. 
 
Arbeidet med idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 skjer i tråd med mandatet gitt av Helse 
Nord, og det blir rapportert månedlig til styret på dette arbeidet. Arbeidet er preget av åpenhet og 
transparens, og det er laget en egen kommunikasjonsstrategi. Sykehusbygg har prosjektledelsen, 
interne arbeidsgrupper er involvert, og det er engasjert ekstern planfaglig rådgiver til arbeid med 
planprogrammene. Arbeidet med forprosjekt DMS i Brønnøysund starter i 2017.   
 
Helseforetaket utarbeider årlig handlingsplan for rekruttering. Det tas utgangspunkt i Regional 
handlingsplan for rekruttering og stabilisering i Helse Nord samt foretakets egne vurderinger av 
rekrutteringsbehov. Det utarbeides jevnlig oversikter over langsiktig rekrutteringsbehov basert 
på naturlig avgang, beregnet turnover, vakante stillinger og endret kompetansebehov. Denne 
oversikten danner grunnlaget for den jobben som gjøres i rekrutteringssammenheng.  
 
Foretaket har i hovedsak greid å dekke behov for sykepleiere men vi ser at utfordringene på dette 
området øker. Vi har tilrettelagt for videreutdanning av sykepleiere til spesialsykepleiere. I 2016 
startet 10 sykepleiere videreutdanning.  
 
På legespesialistsiden har vi som tidligere utfordringer innenfor psykiatri og radiologi. Vi ser 
også økende utfordringer innen gynekologi. Innenfor psykiatri er vi fremdeles ikke i mål, og 
størst er utfordringen innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Det er også utfordringer med å 
rekruttere til små fagmiljøer som hud og øye. 
 
Foretaket legger godt til rette for LIS utdanning med sikte på å utdanne framtidige spesialister. 
Søkertilfanget på ledige stillinger er stort sett tilstrekkelig. Innen psykiatri og enkelte små 
spesialiteter er det utfordrende at mangel på spesialister gjør at vi ikke har veiledere. I 2016 var 
15 LIS ute i gruppe 1-tjeneste ved andre foretak.  
 
Foretaket rekrutterer sjelden ferdige psykologspesialister. Vi har derfor satset på å rekruttere 
nyutdannede psykologer og legger godt til rette for spesialiseringsforløp for disse. Foretaket har 
avtale med Universitetet i Tromsø om hovedpraksis for fire studenter pr år, og legger i tillegg 
godt til rette for studenter fra andre universiteter som ønsker hovedpraksis i vårt foretak.  
 
Foretaket har vært representert ved utdannings- og karrieredager på Helgeland og ved 
utdanningsinstitusjoner der det har vært ansett som hensiktsmessig. Målet er å stimulere til 
helsefaglige utdanningsvalg, samt økt kunnskap om Helgelandssykehuset og karrieremuligheter 
hos oss. Foretaket er medlem i Vivilheim som jobber for tilflytting til Helgeland der målgruppen 
er ungdom fra Helgeland som studerer andre steder il andet.  
 
Der det er mulig og naturlig satses det på kvalifiserte kandidater med tilknytning til Helgeland 
ved nyrekrutteringer. 
 
Helseforetaket deltar med ressursperson i regionalt rekrutteringsnettverk og i HR- sjefsmøter og 
deltar på den måten i det HR- strategiske utviklingsarbeidet som til enhver tid er satt på 
dagsorden.  
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13. Resultatdisponering 
  
Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: 
 
Overført til annen egenkapital  kr.  33.328.202 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodø, 29.03.2017  
 
 
 
Frode Mellemvik Tone Helen Hauge Jann-Georg Falch Jørgen Pedersen 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem  
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