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Styresak 123/2017: Budsjettdokument 2018 
 

Møtedato: 12.12.2017 
Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell 
 
 
 

Innledning 
Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 25.09.2017 styresak 96/2017: 
Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekrafts analyse. Dette dokumentet var et foreløpig 
budsjettdokument. I denne saken presenteres oppdatert og endelig budsjett for 2018.   
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i «Plan for Helse Nord 2017-

2020» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse 
føringene er lagt til grunn for budsjett 2018. 

 
2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil 

medføre at resultatkravet øker tilsvarende.  Administrerende direktør skal informere styret 
og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres, og øke resultatkravet deretter. 
 

3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område, Drift og eiendom, 
og Fellesområdet: 
 

 
 

 

4. Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og 
oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.  

 

Fordeling budsjett 2018

Tall i tusen Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Drift og eiendom Fellesområdet

Ramme tildeling

Sum Ramme 2017

Ramme tildeling

Sum Ramme 2018

Sum somatikk 1.8.2017 (jus. Mva psyk) 168 473 79 328 144 075 95 984 2 279

Budsjettramme i.f. modell - somatikk 193 340 91 939 160 243

Ekstra kompensasjon MSJ og SSJ 3 000 3 000

Sum øremerkede midler 20 365 16 674 19 487

Habilitering (felles enhet) 5 758 -2 216 -3 542

Raskere tilbake 5 000 -5 000

Kostnader Bygg og eiendom -37 134 -24 215 -36 126 97 476

Avskrivninger bygg (art 6000 og 6010) -17 148 -11 325 -13 131 41 604

Sum Somatikk 2018 165 181 70 856 131 931 0 139 080 -4 000

Psykisk helsevern 54 944 67 536 41 623

TSB 18 594

Sum øremerked midler 16 603 5 460 1 430 5 000 0 43 116

Kostnader Bygg og eiendom (u/husleie) -6 138 -4 292 -3 069 13 499

Avskrivninger bygg (art 6000 og 6010) -1 862 -4 251 -4 475 10 588

Sum Psykisk helse og TSB 2018 82 141 64 453 35 509 5 000 24 087 43 116

Endring ramme Psykisk helse og TSB 2018-2017 -609 -3 930 -5 216 0 11 867 -4 710

Sum andre funksjoner 1.8.2017 0 0 0 270 760 22 074 249 124

Sum andre funksjoner 2018 0 0 0 276 988 23 266 249 826

Sum diverse 1.8.2017 0 5 000 0 0 2 500 21 747

Sum diverse 2018 inkl trekk pensjon -1 385 3 734 -1 904 2 114 1 210 38 200

Fordelt  ramme 2018 245 937 139 044 165 536 284 102 187 643 327 142

http://www.helgelandssykehuset.no/
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5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale 
investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2018.  

 
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere 

styret om eventuelle slike endringer. 
 

7. Styret ber om å få til behandling en strategisk plan for å sikre pasientbehandlingen i årene 
frem mot nytt Helgelandssykehus. Inkludert i denne planen inkluderes oppdatert 
bærekraftsanalyse, omstillingsutfordringer og likviditetsprognose.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fred Mürer 
Konst. Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:   
1. Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer 
2. Drøftingsprotokoll fra FTV-møte 
3. Tiltak gjestepasientprosjekt 
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1.0 FORMÅL 
 

Formålet med saken er å fastsette budsjettrammene for Helgelandssykehuset HF for driftsåret 2018 og 
vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet. Budsjettet skal legge grunnlaget 
for de faglige prioriteringene av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet samt bidra til økonomisk 
bærekraft i foretaket.  
 
Statsbudsjett 2018 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2 % på nasjonalt nivå. Dette 
innebærer at aktiviteten kan økes når prioriteringer, kapasitet og økonomi tilsier det. Planlagt aktivitetsvekst 
skal innrettes mot områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplanene. For 
Helgelandssykehuset skal økt aktivitet i tillegg være rettet mot hjemhenting av gjestepasienter.  Det er krav 
til at tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst 
som er høyere enn hva som er tilfelle for somatikken.  
 
Budsjettildelingen for 2018 medfører skjerpede budsjettforutsetninger for foretaket. Dette i tillegg til den 
økonomiske situasjonen i foretaket per oktober har medført at budsjettarbeidet for 2018 har vært mer 
krevende enn for tidligere år. 
 
Hovedsignalene er at det må forventes strammere rammebetingelser for årene fremover og at 
effektiviseringskravene vil øke. Det er helt nødvendig at styret og ledelse på alle nivå følger opp omstilling 
og kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
 

1.1 Medbestemmelse  
Budsjettdisponeringer og tiltak er behandlet særskilt på alle resultatenhetene, og er drøftet med 
foretakstillitsvalgte i møte 04.12.2017. Protokoll fra FTV-møte vedlegges saken. 
 

1.2 Risikovurdering  
 

De fremlagte tiltak i tiltaksplanen er risikovektet i henhold til Helse Nords mal. 
 
De største økonomiske risikofaktorene i budsjettet er: 
 

 Årsverksforbruk 

 Måloppnåelse aktivitet 

 Helgelandssykehuset 2025 

 Reduksjon av avsetninger/reserver 

 Pasientreiser (hjemhenting av gjestepasienter) 

 Overtakelse av nye medisiner fra folketrygden  

 Omstilling Raskere Tilbake 
 
Budsjettopplegget for 2018 er strammere enn tidligere år, og risikobuffer i form av udisponerte midler er 
redusert. Dette stiller større krav til måloppnåelse (balansekrav) for alle resultatenhetene, og oppføling av 
aktivitet og tiltak vil være viktigere enn noen gang. 
 
Foretaket ivaretar ikke oppfyllelsen av den gylne regel på dette tidspunktet i budsjetthandlingen. 
Hovedårsaken til dette er ubesatte stillinger/vakanser innenfor psykisk helse. Plantall er lagt med kjent 
bemanning p.t., men vil endres som følge av nyansettelser. I tillegg er ikke kostnader knyttet til 
vaktberedskap innen psykisk helse innarbeidet i budsjettet, men midlene skal tas av udisponerte midler 
psykisk helse. 
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1.3 Bakgrunn  
 
Tilhørende saker fra Helse Nord er følgende: 
  

 Budsjettbrev 2 – planforutsetninger 2018 – 2021,  

 Styresak 54-2016 – Plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan 2018-2025  

 Styresak 109-2017 – Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer 

 Budsjettbrev 3 – Budsjett 2018, Rammer og føringer. 
 
 
I styresak 96/2017 behandlet styret i Helgelandssykehuset den 25.09.2017 budsjettpremisser og oppdatert 
bærekraftsanalyse. 
 
 
Styret fattet følgende vedtak i sak 96/2017: 
 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2018 og oppdatert 
bærekraftsanalyse til orientering. 
 

2. Styret ber om at det i endelig budsjettsak legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til 
omstillingsutfordring. 

 

 
 
1.4 Helse Nord – premisser 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet 25. oktober 2017 sak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer 
og føringer. For nærmere beskrivelse av Helse Nord RHF sine tildelinger og prioriteringer vises det til 
styresakene som nevnt over. 
 
Helse Nord RHF har tildelt følgende ramme for budsjett 2018:  
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1.4.1 Satsningsområder 
Det er varslet at styringskrav og mål i oppdragsdokument for 2018 vil samles i følgende hovedområder: 
 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 Samordning på tvers av regionene 

 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 

 IKT 

 Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse 
 
 
1.4.2 Økonomisk bevilgning og resultatkrav 
 
De økonomiske rammene fra Helse Nord RHF er beskrevet i vedlegg 2. Den vedtatte rammen til 
Helgelandssykehuset var 1 311 mill. kr i 2017. Rammen for 2018 er på 1 345 mill. kr. Dette er en økning 
av rammen på 34,0 mill. kr, men 29,8 mill. kr er lønns- og prisvekst. I tillegg er det tildelt 0,8 mill.kr i øvrig 
ramme, 4,1 mill. kr tildelt i kvalitetsbasert finansiering, og 1,0 mill. kr. til forskning.  Totale midler til 
disposisjon i 2018 er da 1 351 mill. kroner. 
 
Resultatkravet fra Helse Nord RHF er 20 mill.kr for 2018, likt det som var i 2017. Resultatkravet på 20 
mill. kr ligger fast i årene fremover. 
 
Det er i budsjettopplegget til Helse Nord ikke tatt stilling til differanse mellom trekk i rammen knyttet til 

mva kompensasjon for 2017 og faktisk mva kompensasjon. Dette utgjør for Helgelandssykehuset 7,5 – 

10,0 mill. kr. i reduserte rammer som vi mener vi skal kompenseres for. 

Ordningen med Raskere Tilbake opphører fra 01.01.2018. Helgelandssykehuset får som en 

overgangsordning 5,5 mill. kr. i omstillingsmidler/inntekter i Raskere Tilbake ordningen. I tillegg skal Helse 

Nord fordele ut ytterligere omstillingsmidler som vi forventer å få ca. 5,0 mill. kr. av. Disse beløpene er 

innarbeidet i vårt budsjett for 2018. 

 
 
1.4.3 Prioriteringer og andre endringer i helseforetakets basisramme fra Helse Nord RHF 

 
Det vises til styresak 96/2017 Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse i forhold til 
prioritering og andre endringer i helseforetakets basisramme. Helgelandssykehuset’s basisramme for 
2018 var pr. mai på 1,309.264 mill. kr, og per oktober 1,345.372 mill. kr. Under beskrives nærmere de 
nye oppdaterte endringer fra Helse nord sin Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer 
og føringer: 

 
Kostbare legemidler 

Det er diverse endringer innen både finansiering og finansieringsansvar for kostbare legemidler. Flytting 

kreftlegemidler restdel av helårseffekt fra 01. mai 2017 gir økt bevilgning på 5,6 mill.kr. Kutt legemidler til 

RHF-ene gir et trekk på 0,4 mill.kr. Finansieringsansvaret for nye legemidler, gir økt ramme på 15,5 

mill.kr. Overflytting av legemidler fra ren rammefinansiering det første året til 50 % ISF gir trekk på 7,4 

mill.kr. Overflytting av legemidler til ISF på Kreft-legemidler gir trekk på 2,9 mill.kr. Finansieringsansvaret 

for legemidler (mva-delen) gir trekk på 3,1 mill.kr og Mva andelen av legemidler til ISF på kreft-legemidler 

gir trekk på 1,2 mill.kr. Disse endringene gir endringer for koststedet Kostbare legemidler der dette er tatt 

med i budsjettet og gitt endringer på kostnader og ISF inntektene. 

Konsekvensjustering egenandeler 

Foretaket mottar 0,6 mill. kr. for konsekvensjustering av egenandeler på pasientreiser og poliklinikk.  

Pensjonskostnader 

Basisrammen er redusert med 4,4 mill. kr. for ikke prisjustert pensjonskostnad som kommer i tillegg til 

http://www.helgelandssykehuset.no/
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tidligere redusert pensjonskostnad i forrige budsjettsak på 6,4 mill.kr. Total pensjonskostnad er redusert 

tilsvarende. 

Transport av psykisk syke 

Tildelt midler på 0,4 mill.kr til transport av psykisk syke. 

 

Jordmortjeneste 

Tildelt midler på 0,02 mill. kr til følgetjeneste jordmor. 

 

Utførende helsepersonell 

Kompensasjon for utførende helsepersonell er trukket inn, med totalt 0,1 mill. kr.  

ISF refusjon PH og TSB 

Fra 2017 ble poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkludert i finansieringsordningen innsatsstyrt 

finansiering (ISF). Finansieringsordningen utvikles og forbedres fortløpende. For 2018 økes 

refusjonsandelen og basisrammen reduseres med 25,7 mill. kroner. Trekket fordeles til helseforetakene 

etter inntektsmodeller for psykisk helse og rus. Enhetsprisen for poliklinisk psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) mot rusmiddelavhengighet tilsvarer 2 357 kroner (økt fra 2000 

kroner I 2017). Helgelandssykehuset får et trekk i rammen på 4,2 mill.kr som skal gi tilsvarende økte ISF 

inntekter. 

Konsekvens manglende prisomregning egenandeler 

Egenandelene underreguleres og dette kompenseres gjennom økt basisramme som fordeles til 

helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk. Basisrammen økes som en følge av dette med 

1,1 mill. kr.  

Budsjettnøytral omlegging av laboratorietakster 

Det innføres nytt laboratoriekodeverk fra 2018. Foreløpige simuleringer viser at helseforetakene i Helse 

Nord vil tape noe på denne omleggingen. Refusjonsandelen reduseres også og basisrammen økes med 

51,3 mill. kr. Dette fordeles etter inntektsfordelingsmodellen for somatikk. Basisrammen for 

Helgelandssykehuset økes med 7,8 mill. kr, samtidig som forventet budsjettert inntekt tas ned med 

tilsvarende beløp. 

Styrking kapitaltilskudd 

Foretaket mottar 10,0 mill. kr som korrigering av for lav tildeling av kapitaltilskudd tidligere år.  

Prisomregning 2,3 % ekskl. pensjon og kapitaltilskudd 

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 3,0 % og prisstigning på varer 

og tjenester med 2,0 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,3 %. Dette skyldes at 

pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for dette er at HOD kompenserer 

kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt. 

Kompensasjon manglende prisomregning 

Foretaket får økt basisramme på 1,2 mill. kr som kompensasjon for manglende prisomregning. 

Sykehusinnkjøp 

Ordningen med omsetningsgebyr fases ut i løpet av 2018/2019. Når dette gebyret gradvis fjernes fra 

avtaler vil varekostnader i helseforetakene reduseres. Bortfall av gebyrinntekter vil i første omgang 

erstattes med rammefinansiering fra de regionale helseforetakene. Det trekkes inn basisramme 

motsvarende til lavere kostnader og Helgelandssykehuset HF får et trekk knyttet til dette på 0,4 mill. kr.  

Helse Nord skal som en overgangsordning betale Sykehusinnkjøp for drift av region Nord i 2018, inntil ny 

finansieringsmodell for helseforetaket er implementert. Det trekkes derfor inn basisramme fra 

helseforetakene som motsvares av lavere kostnader. For 2018 trekkes det inn tilsvarende 

kostnader/ressurser overført. Trekke i ramme for Helgelandssykehuset utgjør 0,886 mill. kr. I tillegg skal 
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Helse Nord styrke sitt bidrag til Sykehusinnkjøp for på sikt å gi reduserte kostnader for foretakene. Dette 

finansieres gjennom trekk i basisrammen på 0,6 mill. kr.  

Kvalitetsbasert finansiering 

Helse Nord totalt kommer dårligere ut i 2017 med en inntektsreduksjon på 9,0 mill. kr på grunn av 

dårligere score på kvalitetsindikatorer. Styret i Helse Nord har som tidligere i tillegg fordelt ytterligere 5,0 

mill. kr. i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering, og dette foreslås videreført i 2018. 

Helgelandssykehuset trekkes i basisrammen med ytterligere 0,02 mill. kr, og trekkes totalt 0,8 mill. kr 

sammenlignet med 2017. 

Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell 

Trekk i basisrammen på 0,931 mill. kr som følge av at bevilgningen fases inn i inntektsmodellen. 
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2.0 ØKONOMISK STATUS OG UTFORDRINGSBILDE 
 
Resultatet pr. oktober for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert overskudd på 8,6 mill. kroner. 
Resultatet for samme periode i fjor viste et overskudd på 15,1 mill. kroner. Resultatmessig er dette 6,5 
mill.kr dårligere enn fjoråret. 
 
Prognosen for årsresultat er 15,0 mill. kr i overskudd, 5,0 mill. kr dårligere enn resultatkrav. Dette er 
dårligere enn årsresultatet for 2016 som var på 33,3 mill.kr og som var 13,3 mill.kr bedre enn 
resultatkravet. 
  
Alle enhetene har negative resultater akkumulert hittil i år. I somatikken er ISF-inntektene betydelig lavere 
enn i fjor og budsjett. Dette samtidig som kostnadene ikke er redusert tilsvarende, og 
gjestepasientkostnader somatikk har økt. Innenfor gjestepasientområdet har 3 av 6 satsningsområder gitt 
resultatet i form av færre kjøpte kontakter, men totalt likevel høyere gjestepasientkostnader. Noe av 
økningen skyldes også fristbrudd. Det er også høye medikamentkostnader og høyt forbruk på 
behandlingshjelpemidler. Psykisk helse har overskudd og kostnadene på gjestepasient rus har i 2017 blitt 
redusert.  
 
I oktober måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1580. Sammenlignet med oktober 2016 er det en 
økning på 32 årsverk. Gjennomsnittlig bruker foretaket 18 flere årsverk enn for samme periode i fjor.  
 
Sykefraværet for september viser 5,7 % og er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, som 
da viste 6,4 %. De første månedene i året har det likevel vært høyere sykefravær sammenlignet med i 
fjor. 
 
For somatisk virksomhet er aktiviteten hittil i år 537 DRG-poeng bak plan og 625 DRG-poeng bak samme 
periode i fjor. Totalt for året gjelder den lave aktiviteten mot plan i hovedsak heldøgns opphold -8%. Det 
er lavere aktivitet på dagkirurgi, mens innlagt dag og polikliniske kontakter er over plan. Alle enhetene har 
redusert aktivitet sammenlignet med i fjor og har sammenheng med endring fra døgn til dag aktivitet. 
Sammenlignet med plan har Mosjøen og Sandnessjøen store negative avvik og må ses i sammenheng 
med renovering/ombygging og for høye plantall. 
 
Poliklinisk aktivitet viser en økning ift 2016 for både psykisk helse og rus, og aktiviteten er foran plantall. 
Det har vært en stor økning innen poliklinisk aktivitet TSB.  Dette har i hovedsak sammenheng med tilbud 
innen LAR som er et relativt nytt tilbud i Helgelandssykehuset, og som har vært vanskelig å forutse 
omfanget av.  Innen psykisk helsevern for voksne har det vært endringer i regelverk for registrering av 
gruppebehandling som kan ha generert noe økning.  Psykisk helse for barn og unge, poliklinikk, har hatt 
stabil økning over tid. For døgnopphold er aktiviteten innen psykisk helsevern lavere enn plantall.  Innen 
voksenfeltet betyr etablering av flere krise- og akuttsenger at mulighet for planlagte innleggelser 
reduseres noe, og at antall liggedøgn kan gå ned. Dette er en utvikling i tråd med ønsket om å kunne 
behandle flere i lokal seng istedenfor innleggelse i Nordlandssykehuset akuttpsykiatri.  
 
Helgelandssykehuset leverer godt ift nasjonale kvalitetsindikatorer, men har i 2017 hatt utfordringer 
knyttet til fristbrudd innen fordøyelsessykdommer, øyesykdommer og nevrologi. Der er iverksatt tiltak som 
gradvis reduserer fristbruddene, og de skal være fjernet ila først halvår 2018. Andre utfordringer er EPJ-
indikatorene åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder utover 14 dager. Også på disse områdene 
er det iverksatt tiltak som skal medføre reduksjon til akseptable nivå ila første halvår 2017.     
  
Tiltaksplanene for 2017 er risikovektet til 39,2 mill. kr for foretaket. Pr. oktober er realisert effekt på 17,7 
mill. kr., noe som gir en tiltakseffekt på 45 %.  
 
Oppsummert er hovedårsaken til resultatet pr. oktober: 
 

 Manglende aktivitetsinntekter 

 Høyt årsverksforbruk  

 Overforbruk pasienttransport/ambulanse området 

 Overforbruk på vedlikehold, medikamenter og behandlingshjelpemidler 

 Lavere kostnader knyttet til lønnsoppgjør enn budsjettert 

 Ufordelte budsjettmidler styrker resultatet 
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SAMDATA har sett på produktivitetsutviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012 – 2016. 
I Helse Nord økte kostnaden pr DRG-poeng med 2 prosent i perioden, mot en reduksjon på 2 prosent for 
landet samlet. Gjennom perioden ser vi dermed en produktivitetsnedgang i Helse Nord mot en forbedring 
for landet samlet. Kostnaden per DRG-poeng gikk opp med 0,8 prosent i Helse Nord fra 2015 til 2016, 
mot et stabilt kostnadsnivå for landet samlet. Produktivitetsnedgangen skyldtes økning i kostnad per 
DRG-poeng for Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF. For begge foretakene økte 
kostnaden per DRG-poeng med 5 prosent, og dette skyldtes for begge foretakene kostnadsvekst på 4,5 
prosent sammen med en liten nedgang i aktiviteten. Helgelandssykehuset hadde fortsatt i 2016 den 
laveste kostnad pr DRG-poeng uten pensjon i 2016, kr 55877, men den største prosentvise økningen fra 
2015 - 2016. Det forventes en forverring i produktivitet i 2017 på grunn av lavere aktivitet og høyere 
kostnader. Aktivitet i forhold til plantall vil derfor bli spesielt overvåket i 2018, samtidig som det vil bli 
iverksatt prosjekter med tanke på bedre tilpassing av årsverk til aktivitet. 
 
Relativt nivå på kostnad pr DRG-poeng uten pensjon 2015 og 2016. 1 = landsgjennomsnitt 
SAMDATA 2016 

  ________________________________________________________________________ 

      
 
 
 
 
Årsverkstallene viser at årsverksforbruket sammenlignet med oktober 2016 mot oktober 2017 har økt 
med 18 årsverk i snitt, og at årsverksforbruket er ca. 40 årsverk over det som er budsjettert. Ca. 30 
årsverk hvis vi tar hensyn til refusjoner. 
 
Når vi ser på regnskapsførte kostnader i samme periode så er endringene på fast lønn 2,5 %, noe som er 
så vidt høyere enn den budsjetterte lønns- og prisveksten. På vikarer og ekstrahjelp er den den økte 
kostnaden lik lønns- og prisvekst mens den for overtid og annen lønn viser en reduksjon. De totale 
lønnskostnadene viser dermed en økning på 2,6 %, noe som er så vidt over lønns- og prisvekst. Dette 
gjør at vi ser ikke helt den samme kostnadsutviklingen i regnskapet som årsverksutviklingen viser, men 
dette vil vi se nærmere på.  
 
Den største endringen i kostnadsbildet er på innleie fra firma (dette telles ikke med i årsverkstall), og på 
varekostnader og andre driftskostnader hvis man korrigerer for mva.kompensasjon i 2017. Disse 
kostnadene skal analyseres nærmere for om mulig å finne årsaksforklaringer. 
 
Tabell under viser sum kostnadsgrupper (tall i mill) med endring av kostnader i prosent fra 2016 til 2017. 
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Nedenfor visen en oversikt over hovedgrupper på kostnader og inntekt, visst grafisk fra 2015 til prognose 
2017. 

 
 
 
 
 
 

  

RESULTAT 2017 2015 okt 2016 okt 2017 okt

% endring 

16/17 okt

Kjøp av helsetjenster 159           157            164            4,8 %

Varekostnader knyttet til aktivitet 133           161            136            -15,5 %

Innleid arbeidskraft 15             17              28              63,1 %

Lønn til fast ansatte, inkl refusjoner 582           622            638            2,6 %

Vikarer 46             42              43              3,1 %

Overtid og ekstrahjelp 38             39              37              -5,6 %

Annen lønnskostnad 50             53              57              8,4 %

Sum lønn u/pensjon 715           756            776            2,6 %

Avskrivninger 60             64              68              5,6 %

Andre driftskostnader 283           306            273            -10,9 %

Sum kostnader u/pensjon 1 366         1 461          1 444          -1,2 %
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3.0 NYE PASIENTILBUD OG PRIORITERINGER 
 

 
Helgelandssykehuset har over år hatt en effektiv drift og god økonomisk styring. For året 2016 leverte 
foretaket et resultat på 33,3 mill. kr. noe som var 13,3 mill. kr bedre enn resultatkravet.  
I 2017 pr. oktober har imidlertid foretaket justert prognosen for årsresultatet til 15,0 mill. kr i overskudd – 
5,0 mill. kr. lavere enn resultatkravet. Hovedårsaken til dette er lavere aktivtetsinntekter enn budsjettert, 
høyere årsverksforbruk og også høye andre driftskostnader.  
Totale tildelte midler for 2018 øker fra 2017 til 2018 med 33,154 mill. kr. Kompensasjon for lønns- og 
prisvekst utgjør 29,8 mill. kr. av dette, og netto økning av rammen blir da på knappe 3,3 mill. kr. Det som 
«slår hardest ut» er reversering av overgangsordning knyttet til pensjon på 20,0 mill. kr og dette er 
hovedårsaken til at foretaket for 2018 har stor omstillingsutfordring. 
 
Styringskrav og mål for 2018 fra Helse Nord RHF fremkommer i Styresak 54-2017: Plan 2018 – 2021 og 
styresak 109-2017: Budsjett foretaksgruppen, rammer og føringer, og vil samles i følgende 
hovedområder: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 Samordning på tvers av regionene 

 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 

 IKT 

 Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse 
 
 
Fokusområder i 2018:  
 
Helgelandssykehuset 2025 
Planprogrammet som blant annet beskriver hvilke utredningsalternativ og hvilke temaer som skal utredes 
i konsekvensutredningene lå ute til høring frem til den 1. november. Sykehusbygg skal nå vurdere 
innspillene og sammenstille et justert planprogram til over nyåret. 
 
Forslag til planprogram inneholdt ni ulike modeller for konsekvensutredningen. Dette antall alternativ 
kombinert med omfanget av involveringen vi har hatt til nå gjør at prosessen blir svært krevende tid- og 
ressursmessig. Beregninger fra Sykehusbygg viser at endelig beslutning om struktur og lokalisering for 
nytt Helgelandssykehus kan komme først i august 2020 og at kostnadene vil nærme seg 50 millioner 
kroner med denne prosessmodellen. 
 
Prosjektledelsen har derfor sammen med Helse Nord og sykehusbygg prosjektmodellen under revisjon. 
Revidert prosess vil bli lagt frem for styret i Helgelandssykehuset i desember og kan startes opp i januar 
2018. Arbeidet med å vurdere høringsinnspillene går som planlagt. 
 
 
Distriktsmedisinsk senter i Brønnøy 
Et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund skal tilrettelegge for samhandling mellom 
spesialhelsetjenesten og kommunene og å etablere et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud 
nærmere der pasienten bor. 
 
Det planlegges for en utvidelse av spesialhelsetjeneste-tilbudet for de fire kommunene Brønnøy, 
Vevelstad, Vega, Sømna i det eksisterende Helse- og Omsorgssenteret i Brønnøysund. Dette krever 
både ombygging og utbygging av dagens helsesenter i Brønnøysund. 
 
Prosjekteier og eier av det fremtidige bygget er Brønnøy kommune. Helgelandssykehuset vil være 
leietaker, men vi inngår i styringsgruppe og arbeidsgrupper i det pågående forprosjektet for å sikre 
spesialisthelsetjenesten hensiktsmessige lokaler. Forprosjektet er forventet ferdig til sommeren 2018. 
 
 
Klinisk IKT 
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FRESK (Fremtidas systemer i klinikken) er etablert med programleder som er ansvarlig for innføring av 
Elektronisk kurve, DIPS Arena, Strukturert journal og Pasientforløpsprosjektet. Elektronisk kurve er 
forsinket og vil trolig starte implementering i løpet av kvartal 2018i Nordlandssykehuset HF. Når 
Helgelandssykehuset HF vil etablere sitt mottaksapparat er avhengig av fremgangen for øvrig. Omfanget 
av en slik innføring vil bli omfattende for foretaket. 
Endelig innføringstakt for DIPS Arena er ikke besluttet, men det forventes implementert i løpet av 2018. 
Også denne innføringen vil bli omfattende og kreve stor innsats av superbrukere og ansatte for øvrig. 
Opplæringsaktivitet vil måtte føre til redusert aktivitet i perioder. 
Pilotprosjekt «Talegjenkjenning» startet høsten 2017 og avsluttes 1/1-2018. Piloten evalueres i løpet av 
januar 2018 og det blir da tatt stilling til en videre utrulling av løsningen.  
Etablering av regionale forvaltningssenter for EPJ, radiologi og laboratorietjenester startet i 2017, men er 
fortsatt ikke fullstendig bemannet. Kostnader for drift deles på foretakene etter etablert fordeling. 
Digitale tjenester som ble innført med innsynslogg og tilgang til egen journal videreføres med automatisk 
inn-/utsjekk. Anbudet ble vunnet av DIPS og antas implementert tidlig 2018 
 
Felles inntaksfunksjon vil bli etablert som eget prosjekt, og dette vil kunne gi gevinstrealisering i form av 
bedre utnytting av kapasitet og bedre koordinering når pasientene skal ha flere tilbud. 
   
Implementering av ny ambulanseplan 
Ny ambulanseplan ble vedtatt 14.06 2016 (sak 50/2016). Styrevedtaket forutsatte at styret orienteres om 
implementeringsplanen. Det ble gjort 25. september 2017 (sak 95/2017). Arbeidet med gjennomføring og 
implementering starter høsten 2017. En del av endringene krever bygningsmessig tilrettelegging og vil 
derfor ta noe tid. Det forventes at planen er fullt ut iverksatt tidligst mot slutten av 2018. Det har vært flere 
dialogmøter med berørte kommuner knyttet til disse spørsmålene og enheten er nå i gang med en ny 
runde møter der implementering diskuteres. Ambulansetjenesten evalueres fortløpende og styret vil bli 
orientert ett år etter iverksettelse.    
 
Felles vaktordning i psykisk helse 
Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt etablering av vaktberedskap innen psykisk helse.  Det er 
etablert prosjektgruppe bestående av interne ressurser og ansatte ved Nordlandssykehuset. 
Hovedmålsetting er vaktordning 24/7 bestående av leger og psykologer i vakt. Etablering av vaktordning 
forventes å komme på plass i 2018.  
 
Overtakelse av pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 
LAR-tilbudet ble etablert i 2016 og det har vært en økning på antall pasienter i ordningen.  Det arbeides 
med utforming av samarbeidsavtaler med kommunene når det gjelder avtaler knyttet til utlevering av 
medikamenter og godtgjøring for dette. Avtale forventes å komme på plass i 2018.  
 
Ambulant akutteam (AAT) 
Evaluering av AAT er gjennomført. Utvidet åpningstid har ikke latt seg gjennomføre i 2017pga manglende 
spesialisttilgang og vaktordning.  Det er etablert en ordning med slusing av telefoner i samarbeid med 
Nordlandssykehuset psykiatri.  AAT har denne funksjonen på dagtid og døgnavdeling Mo i Rana ivaretar 
funksjonen resten av døgnet. 
 
Gylne regel 
Gjennomsnittlig ventetid innen både psykisk helsevern og TSB er relativt lav, og det er et mål at dette 
skal videreføres i 2018.   Innen psykisk helsevern for barn og unge vil det være særlig oppmerksomhet på 
ventetidene. Selv om det ikke er bekymringsfullt lange ventetider er det fokus på at barn og unge skal ha 
så kort ventetid som mulig.  
Poliklinisk aktivitet innen fagområdene for psykisk helsevern og TSB forventes ikke å øke av betydning i 
2018.Etablering av vaktberedskap vil føre til kostnadsøkning innen området. Det er etablert følgetjeneste 
for fly slik at pasienter som har behov for akuttinnleggelse ved Nordlandssykehuset psykiatri i større grad 
kan transporteres med fly enn tidligere. Det vil være fokus på rekruttering av lege- og psykologspesialister 
også i 2018 slik at vi når målsetting som er satt knyttet til andel leger og psykologer.  
 
 
Inhospital rehabilitering 
For inhospital rehabilitering er plantall for aktivitet på sengeposten justert opp, med tanke på et bedre 
pasientforløp i samarbeid med Sømna og nevrologisk avd. i Mosjøen. Poliklinisk virksomhet i plan 6 vil 
avhenge av antall pasienter i sengeposten. Erfaringsmessig vil om lag halvparten av pasientene som har 
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vært på rehabiliteringsopphold ha behov for en kontroll etter innleggelsen. I tillegg vil det bli innført 
førerkortvurderinger ved poliklinikken. Dette dreier seg om et lite antall pasienter der fastlege selv ikke 
kan vurdere pasientene.  
 
Omstilling av Raskere tilbake 
Raskere tilbake-ordningen omstilles i 2018, fra å være en ordning med ekstra ISF-finansiering, til at de 
tilbudene som skal videreføres skal inngå i helseforetakenes ordinære tilbud. 
Tiltak som er foreslått prioritert i Helse Nord er:  
- Tverrsektorielle og tverrfaglige tiltak rettet mot arbeidsplassen (HelseIArbeid)  
- Muskel/skjelett-tilstander: 

o Tverrfaglig avklaringspoliklinikk for uspesifikke og sammensatte smertetilstander, som 
problemstillinger i skulder, nakke, rygg, albuer, hofter og knær 

o Avklarte smertetilstander hvor det er god dokumentasjon for konservativ behandling som 
første valg, inkludert lærings- og mestringstilbud/pasientskoletilbud. For eksempel hofte- og 
kneleddsartrose og rygglidelser 

- Alminnelige psykiske helseplager (angst/depresjon) 
 
Helgelandssykehuset har foreslått overfor Helse Nord at FMR-avdelingen i Sandnessjøen viderefører 
tilbudet innen muskel/skjelettilstander med tverrfaglig avklaringspoliklinikk og tilbud for pasienter med 
avklarte smertetilstander. I tillegg er det foreslått å opprette et nytt tilbud innen HelseIArbeid i tråd med 
anbefalingene etter Raskere tilbake. 
Tilbudet til pasienter med CFS/ME videreføres som et poliklinisk tilbud for Helgelandssykehuset sitt 
nedslagsfelt 
Arbeidet med omstilling av FMR-avdelingen pga av avviklingen av Raskere tilbake tilbudet har startet og 
fortsetter i 2018. 
 
 
Tilbudet i Mosjøen – Urologi, Nevrologi,  Øye, Hud (TP) 
Innen urologi pågår utlysning av tredje urolog. Vi har i tillegg LIS-lege som får ett års tellende tjeneste til 
grenspesialiteten. Det pågår innkjøp av fleksibelt ureterorenoscop som gir hjemhenting av ytterligere ca 
50 pasienter per år til scopi. 
Nevrologi har i dag tre fast ansatte nevrologer, samt noe vikar innleie. I tillegg 1,5 årsverk teknikere. 
Tilbudet innen øyesykdommer er per tiden uten fast lege, men vi har ca ett årsverk legeressurs i vikar 
innleie. Vi har nå reetablert tilbudet om katarakt operasjoner og etablert nytt tilbud innen AMD injeksjon. 
Vårt tilbud i hud har en fast overlege. I tillegg noe vikar innleie.  

 
Ortopedi 
I løpet av høsten 2017 og tidlig vår 2018 kommer to ortopeder tilbake fra sine spesialiseringsløp. I tillegg 
er ortoped som tidligere hadde delstilling i Mosjøen, nå tilknyttet ortopedisk avdeling i Mo i Rana. For å 
fortsatt ivareta ortopediske pasienter i Mosjøen og Brønnøysund legges det opp til fast ambulering. I 
Mosjøen blir dette ukentlig, mens i Brønnøysund månedlig.  
Det er planlagt en ønsket økning innenfor aktiviteten på dette området, både på grunn av et økt behov og 
en forventet effekt gjennom hjemhenting av gjestepasienter. 
 
I 2018 skal det gjennomføres ombygging/renovering av operasjonsstuene i Mo i Rana. Dette vil kunne få 
konsekvenser for aktiviteten, men man ser for seg å måtte forskyve på arbeidstiden for ikke å miste 
kapasitet.  

 
Overgrepsmottak 
Overgrepsmottak er etablert ved akuttmottaket i Mo i Rana.  Oppstart ble litt forsinket grunnet opplæring.  
Ordningen er organisert ved at 6 sykepleiere i akuttmottaket og 4 leger har stilt seg til rådighet i disse 
sakene og blir kontaktet ved behov.  Gynekologer i vakt får likevel de fleste sakene knyttet til 
overgrepshendelser som kommer til mottaket.  Det er også etablert samarbeid med ambulant akutteam 
innen psykisk helsevern. Drift i 2018 er planlagt tilnærmet lik driften siste halvår 2017.  
 
Gjestepasienter  
Hjemhenting av gjestestepasienter har i flere ganger hatt oppmerksomhet og prioritet i HSYK. Å behandle 
pasienter fra egen region innebærer en stor økonomisk gevinst for HSYK og forventede fordeler for 
pasientene. I dag viser analyser at for mange pasienter reiser/sendes ut av egen region/foreta for 
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behandling. Å kunne redusere denne pasientlekkasjen vil være sterkt ønskelig og nødvendig, både ut fra 
et faglig og økonomisk ståsted. 
 
Administrerende direktør har bedt om at det på nytt rettes spesielt fokus mot hjemhenting av definerte 
pasientgrupper gjennom et foretaksovergripende prosjekt i 2018.  Prosjektet har fått følgende mandat: 
 

«Prosjektgruppen/prosjektet skal gjennomføre et foretaksovergripende arbeid for hjemhenting av 
gjestepasienter for områdene ortopedi/protesekirurgi, øre-nese-hals, rehabilitering, øye og nevrologi. 
Arbeidet skal resultere i en rapport med tiltaksplan. Rapporten skal vedlegges budsjettsaken som 
behandles av styret i desember 2017. Tiltaksplanen skal iverksettes og gjennomføres i 2018». 
 

Gjennom dette mener man å bedre sikre at man lykkes gjennom at man får et større nedslagsfelt og flere 
bidrar i arbeidet med å synliggjøre potensialet i å hente hjem gjestepasienter i HSYK. Alle enhetene og 
deltakerne i prosjektet forplikter seg til alle målene. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å framstå som ett 
sykehus i vårt møte med pasienter og samarbeidsaktører. 

 
Forskning 
Bevilgningene til forskning økes med 0,3 mill. kr. Denne økningen skal dekke basisdriften til de fast 
ansatte forskerne, samt noe av lønnskostnadene. Avsatte midler til den lokale utlysningen av 
forskningsmidler holdes uforandret, men frigjøring av tidligere ubrukte forskningsmidler vil gi en økning av 
midler til forskningsprosjekt i helseforetaket. 
Det er opprettet to nye 50 % forskerstillinger i helseforetaket som et tiltak for å øke forskningen i de 
mindre helseforetakene i Helse Nord. Stillingene er 80 % finansiert av Helse Nord, mens de resterende 
20 % dekkes av helseforetaket. Det er også opprettet en 20 % førsteamanuensis stilling med tilknytning til 
Universitetet i Oslo. 
Helseforetaket har utarbeidet ny forskningsstrategi som er gjeldende fra 2017 til og med 2021. Det vil bli 
lagt mye arbeid i implementeringen av denne i 2018. Andre prioriterte oppgaver vil være å stimulere til økt 
forskning i foretaket, bedre tilgangen til forskningslitteratur og utarbeide nye forskningsprosedyrer. 

 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
Arbeidet med kvalitet skal fortsatt styrkes. Kvalitetsarbeidet skal skje i tråd regional kvalitetsstrategi som 
skal konkretiseres og operasjonaliseres i helseforetaket i form av lokal kvalitetsstrategi. Det er 1,0 stilling 
som kvalitetsrådgiver på HF-nivå i tillegg til kvalitetsleder. Det er også i alt 2,5 ett-årige prosjektstillinger 
som BEST-koordinator ved sykehusenhetene. Disse stillingene skal også inngå i de lokale GTT-teamene. 
Innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet skal følges opp og skal rapporteres månedlig i 
virksomhetsrapportene. Prioriterte områder som følges særskilt vil også i 2018 være behandling av 
sepsis (blodforgiftning), akuttbehandling av hjerneslag og akuttbehandling av koronar hjertesykdom.   
Det er satt av 2,5 mill. kroner til kvalitets- og forbedringsprosjekter, hvorav 1,5 mill. kr. er disponert til 
BEST stillingene. 
 
Informasjonssikkerhet / personvern 
Som ledd i pålagt prioritering av arbeidet med informasjonssikkerhet og styrking av personvernet, blir det 
fra 01.01.2018 opprettet 1,0 stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver og 0,5 stilling som 
personvernombud.   

 
Rekruttering  
Arbeidet med rekruttering og stabilisering i helseforetaket har behov for at tiltak i enda større grad enn 
tidligere baseres på en helhetlig og tydelig strategi som er forankret i sykehusets øvrige planer. Samtidig 
som det må gjøres en jobb for at planer og strategier blir mer synlig og forankret i hverdagskulturen. Som 
et ledd i en slik satsning er det ansatt en dedikert prosjektlederressurs fra 1. oktober 2017. Prosjektet er i 
første omgang satt til to år, og endelig mandat skal opp til endelig beslutning før nyttår. Foreløpig ordlyd på 
målsetting til prosjektet er: 
 

 Å sikre Helgelandssykehuset HF tilstrekkelig kvalifisert personell i framtiden 
 
For å nyansere dette, er det definert følgende delmål: 
 

 Sørge for pålitelige framskrivinger over fremtidig tjenestetilbud og etterspørsel av kompetanse.  
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 Sørge for å rekruttere og utdanne tilstrekkelig motivert og kvalifisert personell til å kunne 
opprettholde fleksibilitet og kapasitet på Helgeland.  

 

 Sørge for stabilitet gjennom å være en attraktiv og en helsefremmende arbeidsgiver som skaper 
faglig utvikling og trivsel. 

 
Kompetanseheving/opplæring 
Totalt aktivitet hittil i 2017 er 3727 kurs. Disse er fordelt mellom kurs på klasserom med 942 
gjennomføringer og 2785 E-kurs. De klasseromskursene med størst deltakelse er Helsefremmende 
tenkning og nærværsarbeid 167 deltakere, Ledersamling høst + vår 159 deltakere og Fagsamling kotor 
39 deltakere. På 3 E-kurs er de kursene med størst deltakelse Antibiotikabruk i sykehus med 129 
fullføringer, Generell strålevern 2017 med 101 fullføringer og ComPACS EKG med 100 fullføringer. 
 
I løpet av 2017 har det blitt gjort flere tiltak for å en forbedret struktur på kompetanseplanlegging i 
foretaket, både på overordnet nivå og i forhold til individuelle kompetanseplaner og dokumentasjon. 
 
For overordnede planer som tar for seg økninger og endringer av stillinger, samt etter- og 
videreutdanning av personell er dette nå en integrert del av budsjettprosessen. Dette gjør at vi klarer å 
behandle slike behov med et mer helhetlig perspektiv enn tidligere. 
 
For individuelle kompetanseplaner har vi i løpet av året rullet ut et felles system for planlegging og 
dokumentasjon av kompetansetiltak – Kompetansemodulen.  
Dette er et IKT-verktøy som sikrer ensartet tilnærming til planlegging og digital dokumentasjon av 
gjennomføring. Foreløpig er modulen tatt i bruk innenfor ambulanseområdet, noen avdelinger på Mo, 
flere avdelinger i Sandnessjøen, samt felles plan for Helse Nord. Videre utrulling fortsetter i 2018, og på 
sikt er målet å ha alle obligatoriske kompetansetiltak dokumentert via kompetansemodulen. 
 
 
Miljøarbeid – ytre miljø 
Helgelandssykehuset ble godkjent etter miljøstandarden ISO14001:2004 i 2015. 
 
Det er i 2016 og i 2017 gjennomført ordinære oppfølgingsrevisjoner i Helgelandssykehuset. Ekstern 
revisjonspart for 2017 er Det Norske Veritas GL. 
 
I henhold til føringer i miljøstandarden skal Helgelandssykehuset gjennomføre re-sertifisering etter ny 
standard, ISO14001:2015) i løpet av april 2018. 
 
Interne revisjoner i henhold til tidligere vedtatte revisjonsplaner vil gjennomføres som planlagt. Samtidig 
vil det legges til rette for eventuelle endringer i forhold til ny standard. 
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4.0 AKTIVITET, RAMMER OG BUDSJETT 
 

Helgelandssykehuset HF har fått redusert sin basisramme med 20 mill.kr for reversering 
overgangsordning reduserte pensjonskostnader. Endring i inntektsmodeller i Helse nord har gitt økt 
ramme på 9,3 mil.kr. Helgelandssykehuset har fått styrkning kapital med 10,0 mill.kr. 
 
I tillegg er det diverse justeringer på kostbare legemidler i forbindelse med endrede finansiering og 
ansvar, endring på ISF- refusjon for psykisk helse og TSB. Disse endringene forventes og skal gi 
tilsvarende endrede inntekter og kostnader. 
 
Kravet til resultatområdene er for 2018 som for 2017 - de skal gå i balanse. Overskuddskravet er på 20,0 
mill. kroner. Det er lagt på Fellesområdet og satt av i budsjettet.  
 
Oppsummert er rammeendringen endret fra styresak 96/2017 slik: 
 

 
 
 
I tillegg kommer 0,9 mill. kr.  som er fordelt under øvring ramme og kvalitetsbasert finansiering på 
 kr. 4,1 mill. kr, og forskning på 1,0 mill. kr. 
 
 
 

Basisramme 2018 Helgeland

Vedtatt basisramme 2017 1 311 225

Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) 1 309 264

Nasjonal  inntektsmodel l , avvik fra  forutsetning i  plan 2018-2021 

Forventet rea lvekst,  avvik fra  forutsetning i  plan 2018-2021 

Flytting kreftlegemidlerrestdel  av helårseffekt fra  1.mai  2017 5 660

Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)

Kutt legemidler ti l  RHFene (fra  2751.70) -393

Finans ieringsansvaret for legemidler (fra  2751.70) (nye fra  2018) 15 439

Overflytting av legemidler ti l  ISF (ti l  kap. 732.76) (andel  av 2017-flytting) -7 365

Overflytting av deler av 292 mi l l  kr ti l  ISF (ti l  732.76) (andel  av kreft - helårseffekt) -2 946

Finans ieringsansvaret for legemidler (mvadelen) - 786 mi l l . kr. (ti l  732.80) (andel2018)-3 087

Mva andelen av 292 mi l l . kroner (ti l  732.80) (andel  av kreft - helårseffekt) -1 178

Flytting av raskere ti lbake (fra  732.79)

Konsekvens justering egenandeler  (pas ientreiser og pol ikl inikk) -676

Pens jonskostnader -4 385

H resepter - apotekavanse

Ti lbakeføring bas is  ABE

Transport av psykisk syke, fra  732.70 440

Jordmortjeneste, fra  2755.72 20

Utførende helsepersonel l , ti l  732.76-77, 2752.70 -89

ISF-refus jon PH og TSB , ti l  732.76 -4 188

Konsekvens  manglende prisomregning egenandeler 1 147

Buds jettnøytra l  omlegging av labtakster, fra  732.77 7 840

Styrking kapita l ti l skudd 1 639

Prisomregning 2,3x pst. ekskl . Pens jonsgrunnlag ekskl . kapita lgrunnlag 29 843

Kompensas jon manglende prisomregning 1 203

Sykehus innkjøp - utfas ing av omsetningsgebyr -411

Sykehus innkjøp - divis jon Nord, overgangsordning -886

Sykehus innkjøp - s tyrking -612

Kval i tetsbasert finans iering 24

Overgrepsmottak, bevi lgning fases  inn i  inntektsmodel l -931

Sum basisramme 2018 per oktober 2017 1 345 372
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Dette oppsummerer seg en total basisramme på 1 351,4 mill kr. for 2018. 
 
 

4.1 Rammefordeling Helgelandssykehuset 2018  
 
Det vises til styresak 96/2017 for budsjettpremisser 2018 og oppdatering av inntektsmodell. Her ble de 
foreløpige rammene til enhetene vist. I endelige rammer til enhetene er det lagt inn 5,0 mill.kr ekstra i 
omstillingsmidler til Raskere tilbake i henhold til avtale med Helse Nord, og også 5,5 mill. kr knyttet til 
overgangsordning innenfor Raskere tilbake ordningen. Midler for Habilitering er flyttet fra enhetene 
Mosjøen og Sandnessjøen, til felles enhet Mo i Rana. I tillegg er spesifikke midler fra Helse Nord som 
ISF-reduksjon psykisk helse og TSB, innfasing overgrepsmottak, forskningsmidler og redusert 
pensjonskostnad videreført enhetene.  
 
De totale rammene til fordeling på sykehusenhetene for somatikk er oppjustert med lønns- og prisvekst 
på 2,3 % sammenlignet med i fjor. Fordeling mellom sykehusenhetene er fordelt i 
inntektsfordelingsmodellen. Effekter av endringer i inntektsmodellen ble vist i styresak 96/2017 
«Budsjettpremisser 2018 og oppdatering av inntektsmodell». I tillegg kommer kapitalkompensasjon av 
åpningsbalansen, diverse videreføringer av bevilgninger til fagplaner og til rekruttering. På grunn av 
økonomiske utfordringer ved enhet Mosjøen og Sandnessjøen er det gitt en ekstra kompensasjon på 3,0 
mill.kr til hver av disse enhetene for budsjettåret 2018. I tillegg gis det 1,5 mill.kr ekstra i 
kostnadskomponenten til Sandnessjøen for lav aktivitet for Helgelandsfunksjonen rehabilitering på grunn 
av utfordringer knyttet til bemanning. For Mosjøen videreføres også ekstra rammetilskudd på 5,0 mill. kr 
for budsjettåret 2018. 
 
Gjestepasientbudsjettet innenfor somatikk er på sammen nivå som budsjettildelingen for 2017. 
Gjestepasient prognosen for 2017 er på 53 mill.kr. Dette er 3,5 mill.kr over budsjett, men da inkludert 
kostnader knyttet til fristbrudd på ca. 2,5 mill. kr.  Økt fokus på og nye prosjekter for hjemhenting av 
gjestepasienter gjør at det forventes en tiltakseffekt av dette og reduserte kostnader i forhold til forbruket i 
år. Gjestepasientbudsjettet til rehabilitering er på samme nivå som i fjor.  
 
Psykisk helse er justert med 2,3% lønns- og prisstigning og trukket for andel redusert 
merverdikompensasjon i forhold til rammetildeling for i fjor. Det er i tillegg gjort korrigering av rammen på 
4,2 mill. kr. på grunn av omlegging til innsatsstyrt finansiering (ISF) for poliklinisk virksomhet. Det samme 
beløpet er da lagt inn på ISF-inntekter slik at det ikke gir noen effekt på totale inntekter for psykisk helse. 
Prisjustering er også gjort for Ambulant akutteam, krise- og akuttsenger og rusavdelingen Mo i Rana. 
LAR har fått tildelt midler som i fjor. 
 
Oppdatering av inntektsmodeller for psykisk helse og rus fra Helse Nord er lagt inn i budsjettet her som 
udisponerte midler samtidig som de også er trukket for andel av økte IKT kostnader.  
 
Rusinstitusjonen tildeles foreløpig samme ramme som for 2017 prisjustert med 2,3 % lønns- prisvekst og 
trukket for andel redusert merverdikompensasjon. 
 
Prehospitalt område har fått økte rammer med lønns- og prisstigning på 2,3 %.  I tillegg er det tildelt 
midler på 3,5 mill.kr for gjennomføring av ny ambulanseplan. 

Øvrig ramme Helgeland

Ti lskudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 878                 

SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017 878                 

Kvalitetsbasert finansiering Helgeland

Vedtatt ramme 2017 4 977              

Oppdatering model l  2018 (853)               

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017 4 124              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) Helgeland

Forskning resultatbasert, foreløpig fordel ing flerårige pros jekter 1 028              

SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017 1 028              
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Den nye enheten for Drift og Eiendom har fått overført midler tilsvarende som for 2017, prisjustert med 
2,3 % lønns- og prisvekst. Som en del av pilotprosjektet for å innføre internhusleie, gitt i 
oppdragsdokumentet fra Helse nord, er avskrivninger for bygg og tilsvarende ramme overført fra 
sykehusenhetene. Tilsvarende kostnad vil bli internfakturert som husleie, slik at dette for 2018 ikke skal gi 
noe økonomisk effekt. Arbeidet med prosjektet med innføring av internhusleie er ikke ferdig, men 
kostnaden for husleie vil bli fordelt på enhetene på somatisk og psykisk helse områdene. For 2018 
innføres dette som et null-sums spill. For budsjettåret 2019 vil dette kunne gi noen økonomiske effekter, 
da internhusleie skal over fra prosjekt til drift. Det er likevel slik at nye eventuelle 
byggeprosjekter/vedlikeholdsprosjekter vil gi økte avskrivningskostnader/internhusleie til 
sykehusenhetene.  
 
De totale IT-kostnadene øker med ca. 10,1 mill. kr. fra 2017. Dette gjelder administrative systemer fra 
RHF, Helse Nord IKT og kostnader knyttet til funksjonell forvaltning.  
 
Fellesområdet er budsjettert reelt på de ulike sentrene og felleskostnadene. Dette vil si lønns- og 
prisstigning, justert for endringer og eventuelle nye prioriteringer. Det er holdt tilbake midler på samme 
beløp som overskuddskravet på 20,0 mill. kroner. Dette ligger på Fellesområdet.  
 
Som tabellen under viser er det foretatt diverse avsetninger og øremerkede midler lagt til Fellesområdet. 
Dette er lønnsoppgjør, utskifting pc’er, overgrepsmottak og mottatt midler til Helgelandssykehuset 2025.  
 
Reduksjon av pensjonskostnader er trukket ut fra enhetene med det samme beløpet som enhetene får i 
kostnadsreduksjon fra den foreløpig beregning av pensjonskostnadene. Dette gjelder både somatikk, 
psykisk helse og rus, Prehospitalt, Fellesområdet og Drift og eiendom.  
 
For 2017 hadde foretaket udisponerte midler på psykisk helse på 18,3 mill. kr. I tillegg hadde 
foretaket/adm. direktør 14,4 mill. kr. i udisponerte midler. Dette er i utgangspunktet midler som skal gå til 
etablering av eventuelle nye tilbud og tjenester, men representerer også foretakets buffer (risiko). For 
budsjettåret 2018 er udisponerte midler på foretaksnivå negativ med 3,4 mill. kr, mens det under psykisk 
helse gjenstår udisponerte midler på 16,6 mill. kr. Netto utgjør dette 13,2 mill. kr i udisponerte midler. 
 
Både reduksjon av pensjonskostnadene, innføring av momskompensasjon, flytting av avskrivninger til 
intern husleie og flytting av Habilitering til felles enhet gjør at det ikke er mulig å gjøre direkte 
sammenligning av tallene mellom år. 
 
Det er besluttet i ledergruppen å iverksette arbeid for å se på en eventuell ny fordelingsmodell knyttet til 
rammetildelingen, som skal gjøres gjeldende for budsjettåret 2019. 
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Fordeling budsjett 2018

Tall i tusen HSYK HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Drift og eiendom Fellesområdet

Budsjettramme i.f. modell - somatikk 445 521 193 340 91 939 160 243

Ekstra kompensasjon MSJ og SSJ 6 000 3 000 3 000

Kompensasjon for kapitalkostn. 32 195 14 563 7 882 9 750

Kreftplan Kreftplan 1323 + 177 ekstra 1 500 500 500 500

Diabetes Fagplan 596 596

Kreftplan Spesifikke midler 347 155 63 129

Lungeplan Spesifikke midler 435 195 80 160

Nyreplan Spesifikke midler 435 195 80 160

Tilskudd turnustjeneste Øvrig ramme, art 3350 878 322 258 298

Abiok Fordeling etter stillinger (MÅ sjekkes 2 000 800 400 800

Rekrutteringstiltak - LIS leger/videreutd. 5 000 2 000 500 1 500 1 000

Fagplan 6 540 1 000 2 850 2 690

Strålevern koordinator  HF-funksjon 10% stilling 100 100

Radiologivakt 1 500 635 365 500

Habilitering (felles enhet) Flytting av midler 5 758 -2 216 -3 542

Raskere tilbake Overgangsordning 5 000 -5 000

Kostnader Bygg og eiendom -37 134 -24 215 -36 126 97 476

Avskrivninger bygg (art 6000 og 6010) -17 148 -11 325 -13 131 41 604

Sum Somatikk 2018 503 047 165 181 70 856 131 931 0 139 080 -4 000

Psykisk helsevern 164 103 54 944 67 536 41 623

Ambulant akutteam 8 829 6 002 932 1 895

Krise / akuttsenger 5 810 3 504 2 306

Barn som pårørende 351 351

TSB 18 594 18 594

Rekrutteringstiltak 2 500 1 000 1 000 500

LAR 8 000 6 500 350 700 450

Habilitering (felles enhet) 1 100 1 100

ISF reduksjon (poliklinikk) Økt refusjon ISF poliklinikk -4 188 -1 503 -1 020 -1 665

Gjestepasienter psykisk helse 7 000 7 000

Gjestepasienter rus 12 000 12 000

Transport psykiatri pasienter 5 000 5 000

IKT- kostnader 7 000 7 000

Prosjekt Nevropsyk Nytt tilbud ÅR 2 1 541 1 541

Kostnader Bygg og eiendom (u/husleie) -6 138 -4 292 -3 069 13 499

Husleie

Avskrivninger bygg (art 6000 og 6010) -1 862 -4 251 -4 475 10 588

Rest psykisk helse og TSB 16 666 16 666

Sum Psykisk helse og TSB 2018 254 306 82 141 64 453 35 509 5 000 24 087 43 116

Prehospital enhet (inkl. amb og amk) Pris justert 152 265 152 265

Pasienttransport Pris justert 111 976 111 976

Adm. Pasienttransport endring? 12 747 12 747

Styret 1 688 1 688

Administrerende direktør 5 500 5 500

Senter for fag, forskning og utdanning 17 850 17 850

Senter for Økonomi 11 900 11 900

Senter for HR 10 525 10 525

Senter for Kommunikasjon 4 762 4 762

Drift og eiendom 7 266 7 266

Senter for samhandling og PKO 3 971 3 971

Forskning 2 800 2 800

Behandlingshjelpemidler 16 000 16 000

Opplæring felles 1 200 1 200

HR-felles 3 430 3 430

Diverse 5 000 5 000

IT-kostnader - RHF 7 800 7 800

Helse Nord IKT 7 mill. fra psyk 56 100 56 100

Funksjonell fovaltning 2 800 2 800

Gjestepasienter 49 000 49 000

Gjestepasienter rehabilitering 4 000 4 000

Laboratorieprøver økt 13 000 13 000

Kostbare legemidler med styrkning kreftbeh. 48 500 48 500

Sum andre funksjoner 2018 550 080 0 0 0 276 988 23 266 249 826

Overskuddskrav 20 000 20 000

Omstilling Mosjøen 5 000 5 000

Avsetning lønnsoppgjør 2018 15 000 15 000

Overgrepsmottak 2 500 2 500

Overgrepsmottak, innfasing -931 -931

Forskningsmidler Art 3320 (Runa A og Nina M) 1 028 504 524

Kvalitets/forbedringsprosjekt Best 2 500 500 250 500 1 250

Gevinstuttak pasientreiser -506 -506

Sykehusinnkjøp overgangsordning Faktura bortfaller -886 -700 -186

Transport av pyskisk syke 440 440

Ambulanseplan Innføring 3 500 3 500

Helgelandssykehuset 2025 8 000 6 000

Redusert pensjonskostnad Budsjettbrevv 2 -10 831 -3 454 -2 020 -2 928 -1 320 -648 -461

Utskifting pcer prisjustert 2 558 2 558

Adm dir. disp -3 403 -3 403

Sum diverse 2018 43 969 -1 385 3 734 -1 904 2 114 1 210 38 200

Fordelt  ramme 2018 245 937 139 044 165 536 284 102 187 643 327 142
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4.2 Aktivitet 
 
4.2.1 Utvikling av tjenestetilbud og prioritering 
 
Utvikling av tjenestetilbud og prioritering av spesialisthelsetjenesten er i tråd med befolkningens behov og 
god samhandling med primærhelsetjenesten.   
Faglige prioriteringer vil innrettes etter prioriteringer gitt i oppdragsdokumentene i perioden og regionale 
føringer gjennom fagplanene. Arbeidet med å redusere ventetider og fjerning av fristbrudd prioriteres. 
Pakkeforløpene innen kreftsykdommer vil også fortsatt ha særlig prioritet. Uønsket variasjon i forbruk av 
spesialisthelsetjenester, og variasjon i ventetid skal reduseres. 
 
Helseforetaket skal arbeide strukturert med utvikling av tilbudene slik at pasienter fra Helgeland som 
behandles utenfor helseforetaket kan få tilsvarende tilbud lokalt, og at de vil velge dette. Det etableres et 
eget prosjekt for å øke hjemhenting av gjestepasienter. ( Se eget vedlegg til saken). 
 
Utviklingen i aktivitet vil bli fulgt opp tettere i 2018 enn tidligere, spesielt med tanke på korrigerende tiltak 
hvis plantallene ikke nås.   
 
Aktiviteten for de ulike områdene for Helgelandssykehuset er planlagt som angitt i denne tabellen 
 

 
 
4.2.2 Somatikk 
 

Det er planlagt en økning i antall DRG-poeng på 7,7 % ift prognose 2017, (pr oktober). En del av dette er 
kodeforbedring i Mosjøen og Sandnessjøen. Inkludert i økningen er også økning i DRG-inntekten pga 
endring fra 2017 til 2018-logikk i innsatsstyrt finansiering, prognostisert til 537 DRG-poeng, fordelt Mo i 
Rana 200, Mosjøen 140 og Sandnessjøen 196 DRG-poeng. Uten denne logikk økningen ville veksten 
vært 394 drg-poeng, 2,5 %. 
 
Antall heldøgnsopphold har i 2017 gått ned med ca 8 %. Årsaken er ikke helt klarlagt, men noen av 
årsakene kan være tilnærming til landsgjennomsnitt og økt samarbeid med primærhelsetjenesten. 
Reduksjon i kapasitet pga ombygging i Mosjøen og Sandnessjøen har også vært medvirkende til 
reduksjon i elektive heldøgnsopphold.  I 2018 er det lagt opp til en økning i heldøgnsopphold ift 
prognosen 2017, men lavere plantall enn i 2017. Det er planlagt økning i dagkirurgiske opphold ift 
aktiviteten i 2017. Plantallene for dagkirurgi 2018 er omtrent som plantallene 2017. 
Det er planlagt økning i poliklinisk virksomhet. Dette har også sammenheng med planlagt økt 
hjemhenting av gjestepasienter. Andelen av kontroller skal ikke øke. 

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen

DRG-poeng 7 110 3 181 5 796 16 086

somatikk 6 797 2 959 5 399 15 155

6 785 3 335 5 690 15 810

Heldøgn 4 555 2 075 4 955 11 585

somatikk 4 464 1 926 4 656 11 046

4 520 2 143 5 270 11 934

Total aktivitet 34 322 29 004 38 265 101 591

somatikk 34 073 29 598 35 738 99 409

34 110 28 535 34 253 96 898

DPS/AAT/SPA 10 550 5 375 14 687 30 612

poliklinikk 11 670 5 573 13 052 30 295

11 364 7 054 13 688 32 106

PHBU/SPA 4 700 3 415 4 439 12 554

poliklinikk 4 916 3 416 5 200 13 532

4 705 3 265 5 290 13 260

Prognose pr 31/10-17

SPA; nevropsykologisk 

Plan 2017

Plan 2017

Plan 2018

Prognose 2017

Plan 2017

Plan 2018

Prognose 2017

Plan 2018

Plan 2017

Plan 2018

Prognose 2017

Prognose 2017

Sum 

enhetene

Plantall 2018

Plan 2018

Prognose 2017

Plan 2017
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Det vil bli utarbeidet mer detaljerte aktivitetsoversikter, inkludert planlagt aktivitet innen prioriterte 
områder. Dette vil være grunnlag for oppfølging av aktiviteten ved sykehusenhetene og hjemhenting av 
gjestepasienter.  

 
4.2.3 Psykisk helse 
 

Plantall 2016 for poliklinisk aktivitet innen psykiske helse bygger på mål om gjennomsnittlig tre 
konsultasjoner pr dag innenfor psykisk helsevern voksne og to konsultasjoner innenfor psykisk helsevern 
barn og unge. Aktiviteten er tilpasset forventet bemanning. Den polikliniske virksomheten ble i 2017 ISF-
finansiert.  Det er også utviklet lokale styringsindikatorer for psykisk helse, og registrering og oppfølging 
av aktivitet innen psykisk helse er gjenstand for kvalitetssikring og forbedring i 2017. 
Planlagt poliklinisk aktivitet innen psykisk helse for voksne (VOP) innebærer 1 % økning fra prognose 
2017. For psykisk helse for barn og unge er det foreløpig en nedgang på 8,8 %. Dette skyldes 
utfordringer med hensyn til rekruttering. Plantallene vil bli justert dersom vakante stillinger blir besatt. 
Aktiviteten innen TSB inkludert LAR videreføres i 2018 på nivå med 2017 i Mo i Rana og Mosjøen og et 
forsiktig økning i Sandnessjøen og Brønnøysund.  

 
4.3 Bemanning 
 
I budsjettet for 2017 var det lagt opp til kun mindre endringer, blant annet 2 årsverk ekstra i forbindelse med 
opprettelse av ny enhet Drift og Eiendom. I løpet av året har det dog tilkommet noen endringer utover dette, 
blant annet 4 fagutviklere innenfor ambulansen, overgang til helårsturnus innenfor ambulansen (3 ekstra 
årsverk), tilsetting av diabetessykepleier på foretaksnivå, samt styrking innenfor både forskning, 
rekruttering og andre områder på sykehusenhetene. 
Vi har hittil i år et merforbruk utover avklart satsning som delvis kan forklares med økte refusjoner (fremgår 
i årsverksoversikt, men i regnskapet refunderes økningen). Merforbruket som spesifisert i nedenstående 
tabell: 
 

 Budsjetterte faste 
årsverk 2017  

Stipulerte variable 
årsverk 2017* 

Årsverksforbruk det 
var lagt opp til i 2017 

Mo i Rana 442,03 35,55 477,58 

Mosjøen 247,65 18,03 265,68 

Sandnessjøen 364,73 29,90 394,63 

Prehospitalt område 165,75 36,43 118,33 

Drift og Eiendom 101,08 17,25 202,18 

Fellesområdet 62,75 0,28 63,03 

Helgelandssykehuset totalt 1383,99 137,44 1521,43 
*Basert på forbruk variabellønn 2014  

 
Forbruk pr oktober 
Pr oktober 2017 har foretaket et gjennomsnittlig forbruk pr måned på 1562,1. Samme periode i fjor viste et 
forbruk på 1544, altså en økning på 18 årsverk pr mnd. 
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I forhold til budsjetterte årsverk har vi et gjennomsnittlig merforbruk pr måned på i underkant av 41 årsverk, 
men fraværsrefusjonene er også økt i forhold til fjoråret med ca. 4,7 mill. kr. og dette tilsvarer ca. 11 årsverk: 
 

 
 
Tendensen er at vi bruker mer fastlønn enn planlagt samtidig som vi har klart å stabilisere 
variabellønnsforbruket sammenlignet med budsjett. Underforbruket for fellesområdet kan delvis relateres 
til at det ved budsjetteringstidspunktet ikke var helt avklart mtp hvor mange ansatte som skulle derfra til 
Drift & Eiendom. Merforbruket for D&E vil da forklares av samme variabel. 
 
 
 
2018 
 

For 2018 har vi tatt utgangspunkt i plantall for grunnbemanning 2017. Deretter har vi justert for besluttede 
endringer som har blitt gjennomført i 2017, og slik landet en budsjettramme for faste årsverk for hver enhet: 
 

 
 
Av budsjettmessige hensyn og delvis grunnet rekrutteringsutfordringer er det ikke alle stillinger som 
planlegges eller forventes besatt i løpet av 2018 – slik at 12,42 årsverk holdes vakant i plantallet. Hensyntatt 
disse 12,42 er rammen på fastlønn for 2018 på 1381,96 årsverk. 
 
I tillegg har vi forsøkt å få med presiseringer av midlertidige/prosjektstillinger og lærlingestillinger som er 
inkludert i årsverksbudsjettet. Dette gir oss følgende oversikt over foretakets planlagte fastlønnsforbruk 
utenom legenes kjøpte utvidete arbeidstid (UTA): 
 

 Nåværende budsjett 

Budsjettert grunnbemanning 2018 1361,04 

Lærlingestillinger 2018 (kjent pr okt 17) 10,42 

Prosjektstillinger (midl – kjent pr okt) 10,50 

Fastlønn utenom UTA 1381,96 

 
I og med at sykefravær er med i rapporteringstallet for årsverk (utbetalte timer) har vi også forsøkt å få med 
det vi kjenner til av fravær for 2018 – uttalt i årsverk. Dette er fordelt på kjent langtidssykefravær og kjent 
svangerskapsfravær. UTA regnes også som faste årsverk og er for 2018 satt lik forbruk for 2017 pr oktober. 
 
Variable årsverk (timelønnede, overtid og utrykning på vakt) er beregnet ut fra et forholdstall mellom fast 
og variabellønn slik siste års historikk viser det. Her er imidlertid forventet en reduksjon av variable årsverk 
innenfor ambulanseområdet gjennom innføring av helårsturnus, slik at dette forholdstallet er noe mindre 
enn historikken viser.  
 
 

Periode: januar oktober

Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik

MIR 442,03 457,60 15,57 35,55 38,77 3,22 477,58 496,37 18,79

MSJ 247,65 252,28 4,63 18,03 17,24 0,79 265,68 269,52 3,84

SSJ 364,73 377,35 12,62 29,90 32,01 2,11 394,63 409,36 14,73

Drift & eiendom 101,08 105,96     4,88 17,25 17,03     0,22 118,33 122,99 4,66

Prehospitale tjenester 165,75 173,13 7,38 36,43 35,40 1,03 202,18 208,53 6,35

Fellesområdet 62,75 54,87 7,89 0,28 0,46 0,18 63,03 55,32 7,71

Foretaket 1383,99 1421,19 37,20 137,44 140,91 3,47 1521,43 1562,10 40,67

TotaltVariabellønnFastlønn

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehosp Drift og eiendomFelles Foretaket

Budsjettert grunnbemanning 2017 462,31                  268,46                  392,40                  165,75                  63,75                    1 352,67              

Til D&E i 2017 -37,71                  -23,40                  -31,87                  103,98                  -9,00                     2,00                      

Overførbart til 2018 424,60                  245,06                  360,53                  165,75                  103,98                  54,75                    1 354,67              

Sum endringer i løpet av 2017 15,40                    10,76                    -4,65                     10,00                    -                        2,64                      34,15                    

Utg. pkt. budsjettramme 2018 440,00                  255,82                  355,88                  175,75                  103,98                  57,39                    1 388,82              

Sum endringer for 2018 3,66                      1,00                      1,00                      -5,40                     -                        5,30                      5,56                      

Budsjettramme for 2018 443,66                  256,82                  356,88                  170,35                  103,98                  62,69                    1 394,38              
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Samlet gir dette følgende plantall for årsverksforbruk for 2018: 
 

 
 
Sammenlignet med budsjett for 2017 er dette en økning på ca. 38 årsverk. Av dette utgjør økning i kjent 
sykefravær vel 17 årsverk (i 2017-budsjettet kjent vi til 12,5 årsverk, mens samme tall for 2018 p.t. er 29,8 
– altså en økning på ca. 17 årsverk). 

  

Budsjettert grunnbemanning 2018: 1 361,04        

Svangerskapsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017) 21,94              

Sykefraværsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017) 7,88                

Lærlingestillinger 2018 (kjent pr okt 2017) 10,42              

Prosjektstillinger (midlertidige) 2018 (kjent pr okt 2017) 10,50              

Budsjettert fastlønn 2018: 1 411,78        

Anslått UTA 2018 14,05              

Anslått fastlønn 2018 1 425,83        

Anslått variabellønn 2018 133,85           

Budsjetterte årsverk 2018 1 559,68        
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4.4 Resultat budsjett 2018  
 
Følgende utvikling og sammenligning av budsjett 2018 mot tidligere års budsjett og prognose for 2017 
vises i tabell under:  
 

 
 
 
I fremlagt budsjett for 2018 kan det bli enkelte justeringer, slik at budsjettet i rapportering for januar, vil 
kunne avvike noe fra dette budsjett.  
 
Overskuddskravet på 20,0 mill.kr er dratt ut av den totale basisrammen og lagt til Fellesområdet. 
Resultatområdene har som alle andre år krav om økonomisk balanse, mens Fellesområdet må gå med 
20,0 mill.kr i overskudd. 
 
Mosjøen har et budsjett med ca 4,3 mill.kr i ubalanse selv etter diverse tiltak er innarbeidet med 7,3 
mill.kr. I den grad Mosjøen ikke løser denne ubalansen vil det være behov for å dekke dette inn ved bruk 
av avsetninger gjort på Fellesområdet.  

Regnskap Budsjett F.regnskap Prognose Budsjett

Helgelandssykehuset HF 2016 2017 2017 okt 2017 2018

Basisramme -1 377,7 -1 313,2 -1 078,6 -1 313,2 -1 351,4

ISF egne pasienter -408,0 -425,6 -348,7 -418,4 -451,8

ISF av legemidler utenfor sykehus -20,9 -24,8 -19,3 -23,2 -30,3

Gjestepasientinntekter -6,2 -6,0 -5,3 -6,4 -5,9

Polikliniske inntekter -40,8 -21,5 -17,8 -21,4 -20,7

Utskrivningsklare pasienter -3,0 -1,0 -3,4 -4,1 -2,2

Inntekter "raskere tilbake" -17,0 -14,0 -11,7 -14,1 -5,5

Andre øremerkede tilskudd -1,9 -3,4 -2,5 -3,1 -0,8

Andre driftsinntekter -99,5 -108,8 -91,8 -110,2 -106,6

Sum driftsinntekter -1 975,0 -1 918,2 -1 579,3 -1 914,0 -1 975,2

Kjøp av offentlige helsetjenester 141,5 139,7 126,6 151,9 136,9

Kjøp av private helsetjenester 60,0 56,0 37,4 44,9 53,1

Varekostnader knyttet til aktivitet 194,4 158,1 135,9 163,1 177,2

Innleid arbeidskraft 21,8 14,5 27,9 33,4 18,7

Lønn til fast ansatte 848,7 883,6 722,0 875,6 893,5

Overtid og ekstrahjelp 48,6 28,9 37,2 44,6 49,0

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 165,3 158,4 131,5 157,8 154,3

Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -48,3 -24,7 -40,8 -49,0 -30,0

Annen lønnskostnad 68,6 80,1 57,3 68,8 70,5

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 939,4 982,3 803,5 973,4 1 001,7

Avskrivninger 79,5 78,6 67,6 81,1 85,5

Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre driftskostnader 370,1 330,0 272,5 332,1 351,4

Sum driftskostnader 1 950,2 1 903,1 1 575,1 1 904,3 1 960,1

Driftsresultat 24,7 15,1 4,2 9,7 15,1

Finansinntekter -8,7 -5,0 -4,6 -5,6 -5,0

Finanskostnader 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1

Finansresultat 8,6 4,9 4,4 5,3 4,9

Ordinært resultat 33,3 20,0 8,6 15,0 20,0
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5.0  OMSTILLINGSUTFORDRING OG TILTAK   
 

5.1 Omstillingsutfordring  
 
Omstillingsutfordring presentert i styresak 96/2017: Budsjettpremisser 2018 og oppdatert 
bærekraftsanalyse viste en omstillingsutfordring på 23,9 mill.kr.  Tabellen under er oppdatert med ny 
prognose for 2017, netto effekten på inntekter av realvekst og oppdatering av inntektsmodeller. 
Oppsummert er omstillingsutfordringen omtrent på samme nivå før tiltak. 
 

 
 
 

5.2 Tiltak  
 
Total tiltaksplan i budsjett 2018 er på 57,8 mill.  kr for Helgelandssykehuset. Inkludert i dette tallet er tiltak 
på foretaksnivå med estimert effekt på 11,3 mill. kr. som ikke er innarbeidet i budsjettet. Risikovektet verdi 
av tiltakene på enhetene er innarbeidet i den enkelte resultatenhet. Risikovektet tiltaksplan som er 
innarbeidet i budsjett er på kr. 30,5 mill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prognose i år (avvik fra budsjett): -5,0

Engangseffekter i år: 

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0

Nedskrivning eiendeler 0,0

Endring resultatkrav: 0,0

Endring inntekter: 

Endring frie inntekter -4,0

Økte renteinntekter bedre likviditet 0,2

Endring kostnader: 

Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 2,0

Økte avskrivninger nyinvesteringer -4,1

Pensjonskostnader (endring) 3,4

IKT kostnader (økning 2018) -10,1

Egne prioriteringer: 

Ny ambulanseplan -3,5

Overtakelse LAR (økning 2018) -2,0

Rekruttering (økning 2018) -1,0

Overgrepsmottak (økning 2018) -1,0

Styrkning Psykisk helse -3,7

Sum brutto omstillingsutfordring -28,9

OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) 
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Tiltaksplan enhetene: 
 
 

 
 
Og innenfor følgende områder: 
 

 
 
Mo i Rana 
Mo i Rana har en årsprognose 2017 på et resultat på ca. 3,0 mill. kr i underskudd. Enheten får økt 
basisramme for 2018 gjennom oppdatering av inntektsfordelingsmodellen og har et budsjett i balanse 
med innarbeidede tiltak på 6,7 mill. kr som er risikovektet til 4,6 mill. kr.  De største tiltakene er reduksjon 
innleie, hjemhenting ortopedi pasienter, gjennomgang av medikament forbruk og reduserte 
reisekostnader.  
 
Mosjøen: 
Mosjøen har en årsprognose 2017 på ca. 9,0 mill. kr. i underskudd. Enheten har også i 2017 fått ekstra 
rammetildeling på 5,0 mill. kr. Denne videreføres i 2018 budsjettet i tillegg til ytterligere 
rammeforsterkning med 3,0 mill. kr.  
Mosjøen har en tiltaksplan som er risikovektet til 5,1 mill. kr. Likevel har Mosjøen en ubalanse i sitt 
budsjett på 4,2 mill. kr.  De største tiltakene er redusert reisekostnader, holde noen stillinger fortsatt 
vakant, i tillegg til noe økt aktivitet og kodeforbedring gjennom bedre dokumentasjon. 
 
Sandnessjøen: 

Radetiketter Summer av Verdi

Summer av Budsjett 

2018/ risiko vektet 

beløp

1 - Mo i Rana 6 701 510                   4 666 510                        

2 - Mosjøen 6 445 000                   5 175 000                        

3 - Sandnessjøen 10 308 580                5 318 007                        

4 - Prehospital 6 199 729                   3 957 783                        
5 - Felles 9 600 000                   5 980 000                        
6 - Drift & Eiendom 7 550 000                   5 425 000                        
Ikke innarbeidet i budsjett 11 300 000                

Totalsum 58 104 819                30 522 300                     

Radetiketter Summer av Verdi

Summer av Budsjett 

2018/ risiko vektet 

beløp

Annet 9 627 510                   6 777 510                        

Gjestepasient 6 604 430                   3 783 544                        

Kostbare legemidler 1 000 000                   500 000                           

Pasientreiser 3 699 729                   2 557 783                        
Variable årsverk 5 984 000                   3 624 000                        
Faste årsverk 2 975 000                   2 975 000                        
Aktivitet 12 474 000                6 984 313                        
Salg av tjenester 640 150                      590 150                           

Reduksjon reiser 2 600 000                   2 080 000                        

Ikke innarbeidet i budsjett 11 500 000                

Redusering reiser 1 000 000                   650 000                           

Totalsum 58 104 819                30 522 300                     
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Sandnessjøen har en årsprognose 2017på 11-13,0 mill. kr. i underskudd inneværende år. Dette til tross 
for god «uttelling» i oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for 2017 som resulterte i økning av 
rammetildelingen. Hovedutfordringen for inneværende år er manglende aktivitetsoppnåelse samtidig som 
kostnadene ikke er redusert tilsvarende. Sandnessjøen har et budsjett i balanse og planlegger en aktivitet 
som er litt høyere enn prognosen for 2017. Et av hovedtiltakene i tiltaksplanen er kodeforbedring og også 
økt aktivitet. Tiltaksplanen er på 10,3 mill. kr som er risikovektet til 5,3 mill. kr.  
Raskere tilbake ordningen opphører fra 01.01.2018 og Sandnessjøen må arbeide med omstilling knyttet 
til dette i 2018.  
 
Prehospital enhet: 
Prehospital enhet har en total tiltakspakke på 6,2 mill.kr som er risikovektet til 3,9 mill. kr. De største 
tiltakene er i 2018 som for 2017 redusert pasientreisekostnader i forbindelse med tiltakene for 
hjemhenting av gjestepasienter der Helgelandssykehuset har tilbud i dag. Andre tiltak er redusert overtid, 
bruk av lærlinger, ny anbudspris drosjetransport og fakturering av egenandeler. 
Prognosen for inneværende år er ca. 2,5 mill. kr i underskudd. 
 
Drift og eiendom: 
Drift og eiendom har en tiltaksplan på 7,5 mill.kr, som er risikovektet til 5,4 mill. kr. De største tiltakene er 
effektivisering på Renhold, kjøkken og kantine.  
Det pågår et arbeid rundt behandlingshjelpemidler med å kartlegge og skaffe seg oversikt over området.  
Det er blant annet avdekket at Helgelandssykehuset har 6,0 mill. kr. høyere kostnader knyttet til 
insulinområdet enn Finnmarkssykehuset. Flere av tiltakene er knyttet til reduserte kostnader innenfor 
dette området, i tillegg til diverse andre reduserte driftskostnader generelt. Boligkapitlet skal gjøres 
selvfinansierende. Prognosen for 2017 er et resultat på 11,0-12,0 mill. kr. i underskudd.  
 
 
Fellesområdet: 
Fellesområdet har redusert budsjett på grunn av vakante stillinger som fagsjef og overlapping 
med.direktør/konstituert adm.direktør.  Gjestepasientområdet har reduserte kostnader knyttet til 
hjemhenting av gjestepasienter og reduserte fristbrudd. I tilknytning til kostbare legemidler er det lagt inn 
tiltak på 0,5 mill. kr. SMS prosjektet øker antall varslinger i 2018 og effekt av dette er beregnet og 
risikovektet til 0,8 mill. kr. Total tiltaksplan for fellesområdet er på 9,6 mill. kr. som er risikovektet til 5,9 
mill. kr.  
 
 
Ikke innarbeidet i budsjett – tiltak på foretaksnivå: 
 
Årsverkstilpasning 
Helgelandssykehuset har siden 2015 økt årsverksforbruket utover plan, og i budsjett for 2018 legges det 
opp til samme årsverksforbruk som per oktober (noe som er høyere enn plan også for 2017). Sett i lys av 
forventede strammere rammebetingelser i årene fremover og oppdatert SAMDATA tall knyttet til 
produktivitetsutvikling, så må foretaket arbeide med flere kostnadsreduserende tiltak. Dette også i forhold 
til den tendensen vi ser i forhold til nedgang i heldøgnsopphold.  
 
Dette tiltaket tenkes organisert som et eget prosjekt på foretaksnivå med flere underprosjektet med egne 
ansvarlige/prosjektledere. 
 
Foreløpige punkter i et slikt prosjekt kan være: 

 Felles inntakskontor/kontortjeneste 

 Tilpasning av sengetall 

 Utnyttelse av kapasitet på tvers av enhetene 

 Sammenligning/benchmarking av områder i foretaket (samme nivå på tjenester og kostnadsnivå) 

 Tjenesteplaner 

 Sommerferieavvikling 
 
Foreløpig mulig tiltakseffekt er satt til 10,0 mill. kr. 
 
Fullmakts struktur 
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Forslag om å stramme inn og eventuelt beløps begrense fullmakter i organisasjonen. Opprettelse av 
sentrale bestillere kan være et resultat av et slikt arbeide. Hensikten er først og fremst å sikre innkjøp på 
avtaler og dermed lavere kostnader. 
 
Nye stillinger skal godkjennes og ingen nye stillinger skal opprettes uten godkjenning av adm.dir.  
 
Det er lagt inn en estimert effekt i tiltaksplanen på 1,0 mill. kr., men denne effekten er usikker. 
 
Refusjon militærtjeneste 
Vi har per i dag ikke gode nok rutiner på plass i forhold til innkreving av refusjon for militærtjeneste. 
Ansatte får permisjon for militærtjeneste, men trekkes ikke i lønn for disse dagene samtidig som de får 
utbetalt «lønn» fra militæret.  
 
Estimert effekt 0,2 mill. kr.  
 
Røntgen – ikke sende ut gjentakende innkallinger 

Helgelandssykehuset har i perioder kapasitetsutfordringer innenfor røntgentilbudet. Problemet er 
redusert som en følge av innføringen av gebyr for ikke møtt, og nå tidlig i 2018 innføres SMS-påminning 
om time til pasienter også for røntgen.  
 
Fortsatt skaper pasienter som ikke møter til oppsatt time på røntgen utfordringer på grunn av praksisen 
med å innkalle til ny time uten ny henvisning. Avvikling av denne praksisen vil kunne frigjøre røntgentimer 
til pasienter som står på venteliste, og således bidra til reduserte ventelister. 
 
Estimert effekt (ikke ferdig beregnet) 0,3 mill. kr.  
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6.0 BÆREKRAFTSANALYSE 
 
Bærekraftsanalyse er simulering av kjente fremtidige endringer på inntekter og kostnader for å simulere 
fremtidig resultatutvikling og analysere foretakets fremtidige økonomiske bæreevne. Bærekraftsanalysen 
er estimater og inneholder flere usikre momenter.  
 
Oppdatert bærekraftsanalyse ble behandlet i styresak 96/2017 den 25.09.2017. Bærekraftsanalysen er nå 
oppdatert med de siste ramme endringene fra Helse Nord og vår prognose for 2017 med et resultat på 5 
mill.kr dårligere enn styringsmålet. De vesentligste endringene er redusert ramme på grunn MVA 
ordningen, og reduserte pensjonskostnader. I forbindelse med reduserte pensjonskostnader der trekket er 
mye større enn reduserte pensjonskostnader, har vi blitt kompensert med 20 mill.kr i en overgangsordning.  
 
Bærekraftsanalysen bygger på følgende forutsetninger: 

- Årlige inntekter og kostnader står fast. Mulige effekter av endringer på befolkningen i Helse Nord 
sin inntektsmodell er ikke tatt med i denne modellen. 

- Helse Nord’s ”Budsjettbrev 2 – planforutsetninger 2018-2021” 
- Prognose for resultat for 2017 er et overskudd på 15 mill.kr som er 5,0 mill.kr dårligere enn 

resultatkravet. 
 

 

 
 
Denne oppdaterte bærekraftsanalysen viser et redusert resultat på 5,0 mill.kr for årene fremover med 
basert på et resultat dårligere enn resultatkravet for 2017.  
 
Tiltaksplanen som er risikovektet med en effekt på 30,5 mill.kr skal bidra til at Helgelandssykehuset oppnår 
resultatkravet for 2018. 
 

Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vedtatt basisramme 2017-2025 1 313,0 1 309,0 1 311,0 1 318,0 1 327,0 1 327,0 1 327,0 1 327,0 1 367,0

Øvrig ramme 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Kvalitetsbasert finansiering 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ISF og andre inntekter 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3

Sum driftsinntekter 1 911,8 1 907,8 1 909,8 1 916,8 1 925,8 1 925,8 1 925,8 1 925,8 1 965,8

Budsjetterte driftskostnader, ekskl avskrivninger 1 746,4 1 746,4 1 746,4 1 746,4 1 746,4 1 746,4 1 746,4 1 746,4 1 746,4

Kostnad IKT og FIKS 53,6 63,7 65,4 68,2 69,2 67,0 62,7 58,2 55,8

Overtakelse av LAR 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Rekruteringstiltak leger/spes.spl. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0

Utviklingsprosjekt Helgeland 8,0 8,0

Overgrepsmottak 2,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Styrkning Psykisk helse 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Ambulanseplan 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Pensjon -3,0 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 820,0 1 837,9 1 831,1 1 833,9 1 834,9 1 832,7 1 828,4 1 823,9 1 818,5

Avskrivninger 75,0 73,0 72,0 65,8 36,0 26,0 21,0 18,0 16,0

Nye avskrivninger 8,1 12,2 15,4 19,5 23,9 30,7 55,1 75,5 87,3

Sum avskrivninger 83,1 85,2 87,4 85,3 59,9 56,7 76,1 93,5 103,3

Budsjettert netto renter -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Endring renter -1,3 -1,5 -1,8 -2,0 -1,7 0,5 5,8 12,2 0,0

Netto rente -6,3 -6,5 -6,8 -7,0 -6,7 -4,5 0,8 7,2 -5,0

Totale kostnader 1 896,8 1 916,7 1 911,6 1 912,2 1 888,1 1 884,9 1 905,3 1 924,7 1 916,8

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Økonomisk Resultat 15,0 -8,9 -1,8 4,6 37,7 40,9 20,5 1,1 49,0

Vedtatt resultatkrav 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -5,0 -28,9 -21,8 -15,4 17,7 20,9 0,5 -18,9 29,0
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Alternativ bærekraftsanalyse 
I styresak «105/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana» vedtok styret følgende:  

 
Styret ber om at det utarbeides en oppdatert økonomisk analyse av investeringen som tar hensyn 
til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av 
Helgelandssykehuset 2025. Denne analysen skal innarbeides i Helgelandssykehusets 
langtidsplan og bærekraftsanalyse. Oppdatert bærekraftsanalyse presenteres for styret, senest 
samtidig med budsjett 2018 i styremøtet 12. desember  

 
Basert på dette er det laget en forenklet simulering som viser en alternativ bærekraftsanalyse.  I denne 
simuleringen er aktiverte byggeinvesteringer i 2017 – ombygging Mosjøen og renovering/ny nødstrøm i 
Sandnessjøen lagt inn med perspektivet at de skal være nedskrevet i løpet av 2025. Renovering av 
operasjonsstuer/ny nødstrøm Mo i Rana er lagt med samme perspektiv, men da fra og med 2019. 
Diverse byggeinvesteringer som ble fremmet i styresak 116/2017 – «Byggeinvesteringer» er lagt inn med 
de foreslåtte beløp fra og med 2018.  
 

 
 
Dette medfører et betydelig dårligere resultat på grunn av høyere avskrivningskostnader på grunn av 
kortere avskrivningstid. Hvis dette prinsippet skal etterleves/følges så vil alle fremtidige beslutninger om 
eventuelle bygningsmessige investeringer påvirke bærekraftsanalysen negativt. Dette fordi alle prosjekter 
da vil få kortere og kortere avskrivningstid jo nærmere vi kommer 2025. 
 
Denne simuleringen synliggjør at foretaket vil få større og større omstillingsutfordringer i årene fremover. 
 
Anleggsverdien for bygg er pr. 01.01.2018 simulert til 401,1 mill.kr.  Den samme anleggsmassen simulert 
til 01.01.2025 har en verdi 171,9 mill.kr. Og sett i et 10 års perspektiv simulert til 01.01.2028 ha en verdi 
på 143,9 mill.kr.  Disse verdiene tar ikke hensyn til fremtidige utvikling og ombyggingsprosjekter eller de 
som er under arbeid. 
 
Styret vil få til behandling en oppdatert sak om hvordan man ser for seg at behandlingstilbudet skal sikres 
frem til realiseringen av et nytt Helgelandssykehus. I tillegg til en mer oppdatert analyse av 
omstillingsutfordring, likviditet og kontantstrømsanalyse. 
 
  

Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sum driftsinntekter 1 911,8 1 907,8 1 909,8 1 916,8 1 925,8 1 925,8 1 925,8 1 925,8 1 965,8

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 820,0 1 837,9 1 831,1 1 833,9 1 834,9 1 832,7 1 828,4 1 823,9 1 818,5

Sum avskrivninger 83,1 95,5 98,6 96,8 83,8 91,6 92,0 100,4 98,4

Netto rente -6,3 -6,2 -6,2 -6,5 -6,6 -4,7 0,3 6,6 -5,0

Totale kostnader 1 896,8 1 927,2 1 923,5 1 924,1 1 912,2 1 919,5 1 920,6 1 930,9 1 911,9

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Økonomisk Resultat 15,0 -19,4 -13,7 -7,3 13,6 6,3 5,2 -5,1 53,9

Vedtatt resultatkrav 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -5,0 -39,4 -33,7 -27,3 -6,4 -13,7 -14,8 -25,1 33,9

http://www.helgelandssykehuset.no/
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7.0 INVESTERINGER 
 
7.1 Investeringsramme 
 

 

Helgelandssykehuset HF har i Helse Nords budsjettsak 109/2017 «Budsjett 2018 foretaksgruppen, 
rammer og føringer» følgende investeringsrammer til disposisjon: 
 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF har behandlet følgende styresaker i 2017 knyttet til investeringer: 
 
32/2017 – Innspill til plan 2018-2021, inkludert rullering investeringsplan 
51/2017 – Investeringsplan 2017 – Status 
84-97-105/2017 – Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana 
116/2017 – Investeringsplan 2017 - Byggeinvesteringer 
 

Styrets vedtak punkt: 
 

Utskifting og utviklingsplan (vedlikeholdsplan) godkjennes og nødvendige midler skissert i planen 
settes av for 2017 og frem til 2020. 
 
Godkjent investeringsplan: 
 

 
 
 
 

7.2 Investeringsdisponering 
 
Helgelandssykehuset har disponibel investeringsramme på 132,5 mill. kroner for 2018. 
 
Tabellen i avsnittet over viser den sist oppdaterte langtidsplanen, hvor det skisserte behovet for 
byggeinvesteringer for perioden 2018-2020 er lagt inn. Behovet for investeringer til medisinsk teknisk 
utstyr er under utarbeidelse, og investeringsplanen kan derfor komme til å måtte justeres noe i forhold til 
konkrete tall så snart dette foreligger.  
 
Tildelt ramme for 2017 er fremdeles ikke endelig disponert. Enhetene har fått tildelt ramme til medisin 
teknisk utstyr som de hadde på prioritet 1. Grunnen til dette er pågående arbeid knyttet til 
røntgeninvesteringer og investering i telemetri/overvåkning. Før disse to investeringsprosjektene er ferdig 
utredet og endelig beløpsavklart, vil ikke 2017 rammen bli endelig fordelt. Styret vil få seg forelagt 
styresaker knyttet til disse investeringene så snart det er mulig. Disponering av rest ramme for 2018 vil 
også bli forelagt styret på et senere tidspunkt. 
 

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 

byggelånsrenter 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 700 000 90 000

Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000

Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2 20 000 40 000 10 000

MTU, ambulanser, rehab med mer 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000

SUM Helgelandssykehuset 112 500 132 500 62 500 95 000 100 000 450 000 760 000 750 000 140 000

INVESTERINGSRAMME 2017 112 500 INVESTERINGSRAMME 2018 132 500 INVESTERINGSRAMMER 2019 62 500 INVESTERINGSRAMMER 2020 95 000

Egenkapitalinnskudd KLP 5 500 Egenkapitalinnskudd KLP 5 500 Egenkapitalinnskudd 5 500 Egenkapitalinnskudd 5 500

Ambulanser 3 100 Ambulanser 3 100 Ambulanser 4 650 Ambulanser 4 650

Skopi (langtidsplan) 5 200 Skopi (langtidsplan) 3 300

Renovering opr. MiR 20 000 Renovering opr. MiR 55 200 Renovering opr. MiR 10 000

MTU prioritet 1 18 689 Behov MTU 2018 foreløpig 16 800 MTU 2019 foreløpig 16 620 MTU 2020 foreløpig 16 620

Byggeinvesteringer 33 435 Utvikling HLSH 10 000 Utvikling HLSH 50 000

Hjerteoverv/telemetri Ssj 3 000 Byggeinvesteringer 18 000 Byggeinvesteringer 12 000 Byggeinvesteringer 10 000

Udisp. midler nødstrøm/opr -4 000

Wifi MiR/Msj 1 400

Sum disponert 86 324 Sum disponert 101 900 Sum disponert 58 770 Sum disponert 86 770

Udisponert 26 176 30 600 3 730 8 230

http://www.helgelandssykehuset.no/
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8.0  LIKVIDITETSBUDSJETT  
 
Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av i år og forrige år. Likviditeten pr 01.01.2017 var et innskudd 
på 315,2 mill. kroner. Ved utgangen av oktober 2017 var det et innskudd på 374,5 mill. kr, som er på plan.   
 

 
 
Likviditeten forventes å bli noe redusert i løpet av 2018. Dette på grunn av stort overheng av ubrukt 
investeringsramme fra 2017 og stor investeringsramme for 2018. Hvis størstedelen av disponibel 
investeringsramme blir brukt i 2018 gir dette et noe redusert likviditet. Likviditeten vil i årene etter likevel 
forbedre seg.  Likviditetsanalysen under viser at likviditeten vil forbedre seg betydelig i årene framover. 
Forutsetningen for at dette skal skje er at Helgelandssykehuset HF leverer økonomiske resultat i henhold 
til resultatkrav.  
Fra 2022 øker investeringstilskuddet fra RHF og det lagt inn investeringer på 450 mill. kroner. Hvis 
investeringer blir gjennomført i 2022, vil oppsparte midler og kassekreditt benyttes, og det vil være 
nødvendig med noe økt likviditet utover dette i 2023. 
 

 
 

Likviditetsbudsjett (mill kr) Budsjett 2018

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Budsjettert resultat 20

Avskrivninger/nedskrivninger 83

Diff pensjonskostnad/premie 5

Andre endringer i  omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker l ikviditet 0

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 108

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Ubrukte investeringrammer tidligere år -120

Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -122

Forventet ubrukt investeringsramme ved utgang av år 80

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -162

Netto endring i kontanter -54

Inngående likviditetsbeholdning 1.1. - estimat 375

Utgående likviditetsbeholdning 31.12 321

Ramme for kassakreditt -50

Likviditetsreserve 371
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