Styresak 15/2012: Orienteringssaker
Møtedato: 28.02.12
Møtested: Mosjøen

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Status evaluering og videreutvikling av dagens inntektsfordelingsmodell.
Kartlegging av medisinskteknisk utstyr (MTU).
Vurdering av organiseringen av Helgelandssykehusets tre enheter – prosjekt. - muntlig
Status signering av samhandlingsavtaler.
Justering av ambulansebåt tjeneste. – Saken ettersendes

VEDTAKSFORSLAG:

Framlagte saker tas til orientering.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør
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Styresak 15 - 2012/1: Status evaluering og videreutvikling av dagens
inntektsfordelingsmodell
Møtedato: 28.02.12
Møtested: Mosjøen

Bakgrunn
Det ble i styresak 74/2011 besluttet å sette i gang et evalueringsarbeide, av den inntektsfordelingsmodellen Helgelandssykehuset HF innførte i 2002. Dette var en inntektsfordelingsmodell for somatisk
virksomhet. Inntektsrammer til øvrige formål (eksempelvis rus og psykiatri) er med enkelte unntak og
justeringer, fordelt i hovedsak basert på historikk.
Inntektsfordelingsmodellen ble innført allerede ved etableringen av Helseforetaket 2002. Siden den gang
har det skjedd vesentlige endringer på struktursiden i Helgelandssykehuset (nedleggelse av det
akuttkirurgiske sengetilbudet i Mosjøen, en stadig tydeligere funksjonsfordeling mellom enhetene), disse
endringene har kun medført mindre endringer i inntektsfordelingsmodellen. Administrerende direktør i
Helgelandssykehuset HF la av den grunn frem en styresak der det fremkom et ønske om å evaluere og
eventuelt justere dagens inntektsfordelingsmodell.
Et utkast til ny modell var ønsket ferdig utarbeidet senest inne 15. juni 2012, slik at den kan danne
grunnlag for styrebehandling og fastsetting av rammer i foretakets budsjett for 2013. På bakgrunn av
styresaken ble følgende vedtak besluttet av styret.
Vedtak:
1. Styret tar mandatet til etterretning.
2. Styret ber om at arbeidet med evaluering av dagens inntektsfordelingsmodell for somatikken
påbegynnes så snart som mulig, slik at justering eller eventuelt ny modell kan være utarbeidet og
klar til bruk i forbindelse med budsjettfordelingen 2013.
3. Styret ber om at det utarbeides en ny inntektsfordelingsmodell for rus og psykiatri basert på
samme forutsetninger som modellen for somatikken.
4. Styret ber om man vurderer mulighetene for en felles inntektsmodell for somatikk, rus og
psykiatri.

Status
Prosjektgruppen har hatt 2 møter. Et fysisk oppstartsmøte og et telefonmøte. Neste møte i
prosjektgruppen er 01.03. 2012. Det rapporteres fra prosjektleder om meget konstruktive innspill fra
deltakerne og om en god prosess.
Prosjektgruppen i arbeidet med inntektsfordelingsmodellen er sammensatt som følger:
Navn
Jann-Georg Falch
Jan Petter Monsen
Tor-Robert B. Heyerdahl
Dag Stefansen
Børge Nordås
Arne Wilskow
Sidsel Forbergskog
Michael Strehle
Fred A. Mürer
Tove Lyngved
Geir Morten Jensen

RHF
RHF
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Mosjøen
Mosjøen
Mo i Rana
Mo i Rana
Foretaket
Foretaket
Prosjekt koordinator

Jann-Georg Falch er prosjektleder.
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Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF utgjør styringsgruppen for dette arbeidet.
Arbeidsgruppen har lagt fram følgende for beslutning i styringsgruppen 14.02. 2012:
1. Mandat: Prosjektgruppa gikk gjennom styrevedtaket og foretaksdirektørens føringer for arbeidet
med inntektsmodell og har følgende forslag til presisering av mandatet. Formålet med dette
arbeidet et todelt:
a. Hovedformålet med inntektsfordelingsmodellen i Helgelandssykehuset, er å utvikle en
finansierings modell som støtter opp under god pasientbehandling og utnyttelse av den
samlede kapasiteten i foretak og foretaksgruppen. Alle pasienter uavhengig av hvor de
bor skal ha tilgang til likeverdige tilbud.
b. Det er viktig å få en felles forståelse av formålet med og innholdet i
inntektsfordelingsmodellen til Helgelandssykehuset. Modellen skal være oversiktelig,
etterprøvbar og forutsigbar. Det innebærer også at arbeidet i prosjektgruppa og de
vurderinger som gjøres der skal være løpende tilgjengelig for de som ønsker det.
Vedtak: Styringsgruppa godtar og vedtar presiseringen av mandatet.

2. Premisser for prosjektgruppas arbeid
a. Prosjektgruppa tar utgangspunkt i dagens organisering i tre sykehusenheter.
b. Prosjektgruppa deler arbeidet opp i 4 områder; somatikk, psykiatri/rus, prehospitale
tjenester og felles området. Arbeider starter først med inntektsfordelingsmodell for
somatikk.
c. Modellprinsipp. Prosjektgruppa tar utgangspunkt i Helse Nord sin modell med
behovskomponent, kostnadskomponent og mobilitetskomponent. Det er satt i gang et
arbeid for å kartlegge og vurdere kostnadskomponenten i form av Helgelandsfunksjoner
d. Prosjektgruppa legger til grunn samme behovskomponent som Helse Nord sin
inntektsmodell
Vedtak: Styringsgruppa godkjenner prosjektgruppas arbeidsplan som innebærer at
modellen utvikles trinnvis, og i henhold til nevnte punkter over.
3. Fellesområdet må sees på for en restrukturering av oppgaver og å tydeliggjøre ansvarsfordeling.
Vedtak: Prosjektgruppa bes gjennomgå fellesområdet med sikte på å redusere størrelsen
på dette området og komme med forslag til hvordan en skal implementere et entydig
økonomiansvar for disse funksjonene.
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Styresak 15-2012/2: Kartlegging av medisinskteknisk utstyr
Møtedato: 28.02.12
Møtested: Mosjøen

Bakgrunn
På bakgrunn av foretakets økonomiske situasjon har man over lenger tid hatt relativt lave
investeringsrammer i foretaket, dette kombinert med tunge og nødvendige investeringer innen
røntgenområdet gjør det enda viktigere å prioritere framtidige investeringer ut fra pasientenes behov.
Helgelandssykehuset har over lengre tid påpekt at investeringsrammene er for små til å vedlikeholde og
fornye utstyrsparken.
På bakgrunn av dette er det behov for å fremskaffe en oversikt over det utstyr som benyttes i
pasientbehandling og status på dette. Ut fra fremtidige behandlingstilbud må man på bakgrunn av
kartleggingen kunne legge mer langsiktige planer for utskifting og reinvesteringer i MTU basert på behov,
og vedtatte behandlingstilbud.
Styret har sett positivt på en slik gjennomgang.
Status
Ledergruppen i foretaket hadde saken oppe til diskusjon i ledermøte i januar. Det ble her besluttet å
iverksette kartleggingsarbeidet på tvers av foretaket. Arbeidet er delegert til de 3 tekniske avdelingene,
med underliggende støtte fra medisin teknikere.
Ferdig kartleggingsrapport ønskes ferdig stilt 1. juli 2012.

Vedlegg:
Bestilling til teknisk avdelinger
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INTERNNOTAT
Til:
Fra:
Kopi:
Dato:

Vidar Smalås, Bjørn Kjærstad, og Thor Robert Barth Heyerdahl
Adm. Dir Per Martin Knutsen
HF Ledergruppen
18.01.2012

Kartlegging medisinskteknisk utstyr og forslag til felles
investeringsplan 2013 - 2018
Etter innspill fra styret har ledergruppen besluttet å iverksette et arbeide som skal kartlegge medisinskteknisk utstyr (MTU) inn helseforetaket.
Dette arbeidet skal ha som mål å legge til rette for en mer langsiktig og strukturert prosess rundt
anskaffelser av MTU i foretaket.
MTU skal ses i sammenheng med de pasientrelaterte oppgaver Helgelandssykehuset løser i dag, og med
tanke på fremtidige behov. Her er det også viktig å ha fokus på MTU som i dag er i bruk for å løse
oppgaver i pasientbehandlingen.
Ut fra dette arbeidet skal de medisinsktekniske miljøene fremme forslag og prioritere nødvendig utstyr av
MTU.
Analysen:
•
•
•
•

Hvor mange utstyrsenheter har vi ved den enkelte sykehusenhet
Gjenstående levetid på utstyret
Hvilket utstyr må skiftes ut dersom man skal ivareta forsvarlig pasientbehandling innen feltet
Estimerte kostnader for reanskaffelser

På bakgrunn av dette arbeidet skal enhetene samarbeide om et omforent forslag og prioritering av
nødvendig utstyr sett fra et medisinskteknisk ståsted.
Arbeidet bes ferdigstilt innen 01.07.2012
Arbeidet koordineres av avdelingssjefer teknisk, som innen 15.02.2012 framlegger en sak for
ledergruppen, som sier noe om fremdrift og struktur på dette arbeidet.

Med hilsen
Per Martin Knutsen
Adm dir
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Styresak 15–2012/3: Vurdering av organiseringen av Helgelandssykehusets tre enheter - prosjekt
Møtedato: 28.02.12
Møtested: Mosjøen

Legges frem muntlig av adm. direktør
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Styresak 15–2012/4: Status signering av samhandlingsavtaler
Møtedato: 28.02.12
Møtested: Mosjøen

Legges frem muntlig av adm. direktør
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Styresak 15–2012/5: Justeringer av ambulansebåt tjeneste
Møtedato: 28.02.12
Møtested: Mosjøen

Saken ettersendes.
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