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Styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I styremøte, den 22. juni 2013 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 72-2013 Plan 
2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan. Denne saken ga føringer og planrammer 
for det konkrete budsjettarbeidet i helseforetakene. Detaljerte krav til helseforetakene 
stilles i oppdragsdokumentet for 2014.  
 
Forslag til Statsbudsjett 2014, som ble lagt fram 14. oktober 2013, gir grunnlag for 
fastsettelse av endelige rammer for 2014. Denne styresaken fremmes for å: 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2014 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det tilstrebes å gi så presise 
rammebetingelser og føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på 
kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Den nye regjeringen har signalisert noen endringer i finansiering og krav til 
helseforetak. Adm. direktør vil derfor komme tilbake med en styresak i desember 2013 
som redegjør for endringene og de konsekvenser det vil få for helseforetakene. 
 
Detaljert informasjon om forslag til Statsbudsjett 2014 følger av vedlegg.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Forslag til Statsbudsjett 2014 medfører omlag 200 mill kroner mer enn forutsatt 
inntektsvekst i styresak 72-2013. De viktigste årsaker til dette er (mill kroner 
mer/mindre enn forutsatt i styresak 72-2013): 
• Styrking av forskningsmidler  + 12,7 mill kroner 
• Redusert inntekt (pensjonskostnad) - 13,9 mill kroner 
• Midler til IKT og MTU  + 31,8 mill kroner 
• Effekter av nasjonal inntektsmodell  + 63,0 mill kroner 
• Større realvekst enn forutsatt  + 98,0 mill kroner  (2,3 % mot forutsatt 1 %) 
 
I styresak 72-2013 ble det holdt av 42 mill kroner til videreutvikling av helsetilbudet og 
14,8 mill kroner til lønnsomme tiltak. Til sammen foreslås om lag 260 mill kroner 
disponert i saken.  
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Statsbudsjettet legger opp til en aktivitetsvekst på nasjonalt nivå på opp mot 2,3 % fra 
anslått aktivitetsnivå for 2013. Dette gjelder samlet for somatisk virksomhet, psykisk 
helsevern og TSB.  
 
Overslagsbevilgningen til Helse Nord innen Innsatsstyrt finansiering (ISF)/kommunal 
medfinansiering (KMF) tilsier at aktivitetsnivå kan videreføres på om lag samme nivå 
som budsjett 2013. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 er det rom for en mindre 
aktivitetsøkning. Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgning 2014 fordeles ut fra 
planlagt aktivitetsnivå for 2013, korrigert for økt aktivitet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) som følge av 
funksjonsfordeling herunder kreftbehandling og brystrekonstruksjoner. 
Helseforetakene skal planlegge aktiviteten innenfor disse rammene.  
 
Økonomisk handlingsrom foreslås disponert slik: 
• Generell styrking av øk. bærekraft i helseforetak/ 

oppfølging av fagplaner/krav i statsbudsjett/ 
oppdragsdokument 188,2 mill kroner 

• Samhandling 5,7 mill kroner  
• Igangsatte kvalitetstiltak  12,0 mill kroner  
• Nye kvalitetstiltak 10,0 mill kroner  
• Styrke innkjøpsfunksjon i helseforetakene 3,0 mill kroner 
• Protonterapi (utenlandsbehandling) 5,0 mill kroner  
• Tiltak i RHF (helsenorge.no, Altautredning mv) 8,9 mill kroner 
• Økt kjøp fra private/ideelle 29,0 mill kroner    
• Økt kapitalkompensasjon til helseforetakene 18,0 mill kroner 
 
Adm. direktør legger opp til å fordele det meste av ressursene til helseforetakene. Økte 
rammer skal benyttes til oppfølging av fagplaner, krav i forslag til Statsbudsjett og 
kommende oppdragsdokument til helseforetakene for 2014, og bidra til å styrke den 
langsiktige økonomiske bærekraften.  
 
Ny regjering har blant annet signalisert en økning av ISF-refusjon (fra dagens 40 %-
nivå). Dette forventes å medføre et netto inntektstap for Helse Nord som det ikke er tatt 
høyde for i RHF. Helseforetakene må håndtere evt. endringer innenfor fordelte rammer.  
 
Resultatkravene for helseforetakene ble vedtatt i styresak 72-2014 og endres ikke. 
Dette gir følgende budsjetterte overskudd for 2014:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0 
Helse Nord IKT  0 
Sum  + 457 mill kroner 
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Medbestemmelse 
Budsjett 2014 – plan og premisser ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2013 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om foreslått budsjettopplegg for 2014. 
 
2. Partene gir sin tilslutning til at de økte inntektene i forslag til statsbudsjett 2014 i all 

hovedsak videreføres helseforetakene for å styrke økonomisk handlefrihet og følge opp 
krav og føringer i statsbudsjett og oppdragsdokument. 

 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer ble behandlet i arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2013. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
Informasjonen om Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer tas til 
orientering. 
 
Konklusjon 
Forslag til Statsbudsjett 2014 gir betydelig større handlingsrom enn forutsatt i styresak 
72-2014. Handlingsrommet foreslås disponert slik at økonomisk bærekraft i 
helseforetakene styrkes, og behandlingstilbudet utvikles og forbedres.  
 
Helseforetakene skal planlegge sin aktivitet innenfor overslagsbevilgningene.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 
investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2014. 
 

2. Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 

døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 
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5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak 72-2013:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF   0 
Helse Nord IKT  0 
Sum + 457 mill kroner 

 
6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
 
Bodø, den 24. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning - Sammendrag og oppfølging av forslag til Statsbudsjett 2014 
 Driftsrammer pr. helseforetak  
 
 
  

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     
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UTREDNING  
 
Oppfølging og sammendrag av forslag til Statsbudsjett 2014 
Forslag til Statsbudsjett for 2014 innebærer betydelig bedre økonomiske 
rammebetingelser enn det som var lagt til grunn i styresak 72-2013. I sum gir forslag til 
Statsbudsjett 2014 Helse Nord om lag 200 mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. 
De viktigste årsaker til dette er (mill kroner mer/mindre enn forutsatt i styresak 72-
2013) 
• styrking av forskningsmidler  + 12,7 mill kroner 
• Redusert pensjonskostnad - 13,9 mill kroner 
• Midler til IKT og MTU  + 31,8 mill kroner 
• Effekter av nasjonal inntektsmodell  + 63,0 mill kroner 
• Større realvekst enn forutsatt  + 98,0 mill kroner (2,3 % mot forutsatt 1 %) 
 
Oppfølging av satsning på IKT og medisinteknisk utstyr (MTU) skjer gjennom ulike 
tiltak, både innenfor driftsrammene (meldingsløft, FIKS m. m.) og investeringsplanen 
(styrking av rammer til MTU, FIKS m. m.).   
 
Særskilte satsningsområder i forslag til Statsbudsjett 2014  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2014 samles i følgende 
hovedområder: 
• kvalitet og pasientsikkerhet 
• tilgjengelighet og brukerorientering 
• personell, utdanning og kompetanse 
• forskning og innovasjon 
• økonomi og aktivitet 
• organisatoriske krav 
• sterkere samordning på tvers av regionene 
 
Satsningsområdene vurderes å være i godt samsvar med styresak 72- 2013.  
 
Ny regjering 
Vi kjenner ikke konsekvensene for oss av kommende forslag fra ny regjering, men 
følgende forhold er nevnt: 
• Slutt på kommunal medfinansiering. Dette vil på kort sikt ikke bety noe for oss, med 

mindre kommunenes adferd endres.  
• Ny inntektsmodell for akuttmedisin, forskning og utdanning. Denne vil ikke være 

klar for 2014 og får derfor ikke betydning for oss nå.  
• Økt ISF andel vil gi negativ effekt på de samlede inntektene.  
• Krav om økt kjøp fra private, særlig TSB og psykiatri. Dette er innarbeidet i vårt 

budsjettopplegg 
• Økte kompetansekrav (akuttmottak) 
• Fritt behandlingsvalg 
• Fritt rehabiliteringsvalg 
• Behandlingstid 
• Etablere eget nasjonalt selskap med ansvar for bygging og drift av sykehus. Dersom 

dette blir realisert innebærer dette en stor endring.  
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• Opptrappingsplan TSB og psykiatri 
• Overføre oppgaver til kommunene  
 
Viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2014 
Låneopptak  
Helse Nord gis anledning til å ta opp investeringslån i 2014 på til sammen 507 mill 
kroner til Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø, NLSH Vesterålen, Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) Tromsø A-fløy og Kirkenes sykehus. Siste rest av lån til nytt sykehus 
i Vesterålen tas opp i 2014.  
 
Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilging   
Statsbudsjettet legger opp til en vekst på nasjonalt nivå på opp mot 2,3 % fra anslått 
aktivitetsnivå for 2013. Dette gjelder samlet for somatisk virksomhet, psykisk helsevern 
og TSB.  
 
Overslagsbevilgningen til Helse Nord innen Innsatsstyrt finansiering/kommunal 
medfinansiering tilsier at aktivitetsnivå kan videreføres på om lag samme nivå som 
budsjett 2013. Aktiviteten er noe lavere enn plan hittil i 2013, og sammenlignet med 
realisert aktivitet i 2013 kan nivået i 2014 økes med om lag 0,5 %.  
 
Poliklinisk virksomhet kan økes med om lag 1 % fra budsjettert nivå i 2013.  
 
Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgning 2014 fordeles ut fra planlagt 
aktivitetsnivå for 2013, korrigert for økt aktivitet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF som følge av funksjonsfordeling herunder 
kreftbehandling og brystrekonstruksjoner. Helseforetakene skal planlegge aktiviteten 
innenfor disse rammene.  
 

 
 

 
 
DRG-satsen er justert med 3,3 % til kr 40.772,-.  

ISF og KMF Budsjett 2013 Budsjett 2013 Fordeling bev. 2014 Funk. Fordeling*
helseforetak (i 1000 kr) andel (i 1000 kr) (i 1000 kr) i kroner i DRG-poeng
RHF 8 420                  0,4 % 8 625                             -2 000                     6 625                                            406                     
Finnmark 244 074             11,1 % 250 021                         -3 500                     246 521                                        15 116               
UNN 1 020 305          46,3 % 1 045 163                     6 000                      1 051 163                                    64 454               
NLSH 630 212             28,6 % 645 567                         3 000                      648 567                                        39 768               
Helgeland 301 127             13,7 % 308 464                         -3 500                     304 964                                        18 699               
Sum 2 204 138          100,0 % 2 257 840                     -                          2 257 840                                    138 443             
* herunder kreftomsorg og brystrekonstruksjon

Overslagsbevilgning 2014

Poliklinikk Budsjett 2013 Budsjett 2013 Overslagsbevilgning 2014
helseforetak (i 1000 kr) andel (i 1000 kr) 
RHF
Finnmark 29 357               8,2 % 30 536                                        
UNN 190 797             53,0 % 198 461                                      
NLSH 92 662               25,7 % 96 384                                        
Helgeland 47 260               13,1 % 49 159                                        
Sum 360 075             100,0 % 374 540                                      
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Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Helse Nord får samlet +21 mill kroner ved oppdatering av modellen. Oppdatering av 
befolkningsdata og sosiale kriterier i modellen medfører -33 mill kroner (estimert -42 
mill kroner i styresak 72-2013). Oppdatering av regnskapsandeler, 
gjestepasientoppgjør og oppgaveendringer medfører +54 mill kroner. Disse postene er 
svært vanskelige å vurdere og det må antas at de ved fremtidige oppdateringer vil 
kunne medføre redusert ramme for Helse Nord.  
 
Forskning 
Helse Nord har fått en realvekst i forskningstildelingen på 12,7 mill kroner.  
  
Pensjonskostnader  
Rammen er redusert med 13,9 mill kroner som følge av at pensjonskostnadene 
reduseres sammenlignet med vedtatt budsjett 2013. Redusert ramme fordeles mellom 
helseforetakene basert på total inntektsmodell.  
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 3,1 %, hvorav lønnsvekst 3,5 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,2 %.  
 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet.  
 
Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres  
Ordningen videreføres i 2014, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag 
til Statsbudsjett. Det forventes at rammene for 2013 prisjusteres. Helse Nord RHF vil i 
dialog med helseforetakene fordele rammene fram mot desember.  
 
Troms militære sykehus 
Troms militære sykehus nedlegges som militær avdeling i 2014 og den militære driften 
av sykehuset opphører, jf. Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid. I forslag til 
Statsbudsjett står det at: Det (…)  i 2014 etableres en overgangsordning hvor roller, 
ansvar og kostnader er klargjort og fordelt på en måte som konstruktivt og fremtidsrettet 
tilrettelegger for etableringen av et nytt medisinsk senter. 
 
Forslag til prioriteringer  
I styresak 72-2014 ble det holdt av 42 mill kroner til utvikling av helsetilbudet, samt 
14,8 mill kroner lønnsomme prosjekter. Sammen med økt handlefrihet foreslås 
følgende disponeringer: 
 
Protonterapi (utenlandsbehandling) 5 mill kroner  
De regionale helseforetakene utreder opprettelse av regionale sentre for 
Protonterapi. Inntil videre foreslås satt av 5 mill kroner til kjøp av protonterapi fra 
utlandet.   
  
Styrking innkjøpsfunksjon i helseforetakene  
Adm. direktør foreslår å styrke innkjøpsfunksjonen i helseforetakene med 3 mill kroner.  
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Økt kjøp av private/ideelle helsetjenester 29 mill kroner  
I forslag til Statsbudsjett 2014 står det: De regionale helseforetakene skal kjøpe mer 
Behandlingskapasitet fra ideelle virksomheter. Det er en målsetting å øke antall plasser 
med om lag 200 totalt i de fire helseregionene, og den økte kapasiteten skal rette seg mot 
pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser (rop-pasienter), pasienter med behov for 
akutt- /øhjelps-/abstinensbehandling, gravide/småbarnsfamilier der foreldre har 
rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov.  
 
Adm. direktør foreslår å sette av 29 mill kroner for å følge opp økt kjøp av 
private/ideelle helsetjenester.  
 
Styrking av helseforetakene  
Adm. direktør foreslår å fordele 188,2 mill kroner mellom helseforetakene. Det 
forutsettes at økte inntektsrammer skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 
 
Kvalitet  
Adm. direktør foreslår at det settes av 10 mill kroner til videre arbeid med forbedring 
av kvalitet. Det foreslås videre at adm. direktør gis fullmakt til å disponere midlene.   
 
Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe)  
Innføring av VAKe som gjennomgående kommunikasjonsløsning i akuttberedskapen i 
alle helseforetak er under planlegging. Arbeidet ledes av UNN og 0,5 mill kroner foreslås 
bevilget til prosjektet. 3,5 mill kroner til investeringer foreslås bevilget i sak om 
rullering investeringsplan.   
 
Styrking av RHF-rammen 
Det foreslås rammen til Helse Nord RHF styrkes med 8,9 mill kroner for å finansiere 
blant annet etablering av helsenorge.no, prosjekt FUNNKe og utredning Alta.   
 
Andre endringer som følge av forslag til statsbudsjett 
Sykestuer i Nord-Troms  
I forslag til Statsbudsjett står det: Helse Nord RHF skal innenfor sine ordinære 
inntektsrammer sikre fortsatt drift av sykestuene i Nord-Troms.  
 
Adm. direktør foreslår at 5,7 mill kroner fordeles mellom helseforetakene til 
samhandling med kommunene, herunder sykestuene i Nord-Troms. Helse Nord gir i dag 
et tilskudd til sykestueplassene i Finnmark på 228.000 kroner pr. plass. I tillegg bidrar 
HOD med et tilsvarende beløp. HOD vil ikke bidra med tilskudd ut over basisrammen, 
derfor foreslås det at UNN får 456.000 kroner pr. plass til sine 9 plasser. For å bidra til 
finansiering av sykestueplassene i Nord Troms bevilget styret i budsjett 2013 1,5 mill 
kroner til UNN. For å sikre likebehandling av innbyggerne i alle kommuner bevilget 
styret et relativt like stort beløp til NLSH og Helgelandssykehuset HF, til sammen 3,3 
mill kroner. Dette beløpet økes nå med 5,7 mill kroner til 9 mill kroner.   

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 54



Konsekvensjustering brystrekonstruksjon 
I 2013 ble det gjennomført en ekstra innsats for pasienter som venter på 
brystrekonstruksjon. Rekonstruksjon av bryst etter brystkreftbehandling skal fra 2014 
håndteres innenfor de ordinære inntektsrammene. Bevilgningen på 8,9 mill kroner dras 
tilbake. Adm. direktør foreslår at særskilt bevilgning til helseforetakene i Helse Nord 
opphører. Tilbudet skal finansieres innenfor ordinær basisbevilgning og ISF.  
 
Barn som pårørende  
Tiltaket er i dag finansiert særskilt og tilskuddet flyttes til basisrammen fra 2014 (4,1 
mill kroner).  Fordeling fra 2013 videreføres.  
 
I tillegg økes bevilgningen med 2 mill kroner til etablering av nye 
lavterskeltilbud til gravide, mødre/ foreldre med rus/og eller psykiske problemer fra 
barnets fødsel til skolealder. Det skal særlig legges vekt på langsiktig oppfølging av 
familier med føtalt alkoholsyndrom og barn av mødre i lar-behandling. Målet (…) er å 
styrke foreldrekompetansen, barnets omsorgssituasjon og tilknytningsprosessen mellom 
foreldre og barn, og på denne måten bidra til at rusrelaterte skader og psykososiale 
vansker hos barna forebygges. Tilbudene skjer i nært samarbeid med brukere og 
kommunale tjenester.  
 
Adm. direktør foreslår at bevilgningen budsjetteres sentralt for senere fordeling.  
 
Rusmesteringsenheter i fengsel  
Enhetene i Tromsø og Bodø er i dag finansiert særskilt og tilskuddet flyttes til  
basisrammen fra 2014. Fordeling fra 2013 videreføres.  
 
Øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Redusert basisramme som følge av delfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i kommunene 
er 0,4 mill kroner større enn forutsatt i styresak 72-2013. Rammereduksjon foreslås 
fordelt mellom helseforetakene basert på inntektsmodellen.  
 
Spesialproduksjon av legemidler ved IFE  
For å kompensere for økte utgifter ved helseforetakene knyttet til omlegging av 
finansiering av spesialproduksjon av legemidler ved Institutt for energiteknikk er 
basisbevilgningen økt med 0,3 mill kroner. Dette foreslås fordelt etter inntektsmodellen 
for somatikk.  
 
Kreftlegemidler til RHF- ene 
Sykehusene har ansvar for utgifter til legemidler brukt i forbindelse med 
sykehusopphold og poliklinisk behandling. Folketrygden dekker legemidler som 
pasienten selv kan ta hjemme. Dette gjelder selv om behandlingen er foreskrevet og 
styrt av spesialister i sykehus. Denne delte finansieringsløsningen kan motvirke målet 
om riktig medisinsk og økonomisk bruk av legemidler. Gruppen av legemidler med 
overført finansieringsansvar utvides derfor 
med tre kreftlegemidler: 
– vemurafenib (Zelboraf) til behandling av hudkreft med spredning 
– abirateron (Zytiga) til behandling av prostatakreft med spredning 
– denosumab (Xgeva) til behandling av kreft med spredning til skjelett 
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Basisbevilgningen er økt med 38,1 mill kroner som foreslås fordelt basert på 
inntektsmodellen for somatikk.  
 
Nevromuskulært kompetansesenter  
Finansieringsansvar og bevilgning er overført Helse Sør-Øst. Noe av bevilgningen til 
kompetansesentrene er udisponert og det vil foretas en gjennomgang av tilgjengelige 
ressurser.  
 
Behandlingshjelpemidler  
Basisrammen er økt med 0,1 mill kroner som fordeles mellom helseforetakene 
 
Kvalitetsbasert finansiering 
Det foreslås å sette i gang en nasjonal forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering 
av sykehusene fra 2014. Dette innebærer at en andel av budsjettet gjøres avhengig av 
måloppnåelse på kvalitetsindikatorer. Etter tre år foretas en helhetlig evaluering av 
ordningen.  
 
Adm. direktør foreslår at basisrammen reduseres på helseforetaksnivå basert på 
inntektsmodellen for somatikk, samtidig som tilsvarende beløp legges tilbake til 
helseforetakene innenfor ordningen kvalitetsbasert finansiering. Helse Nords gevinst av 
ordningen i 2014 (2,6 mill) settes av sentralt for senere fordeling til helseforetakene 
som kommer best ut på kvalitetsmålene. Netto effekt av kvalitetsbasert finansiering i 
2014 er sannsynligvis ikke noe vi kan regne med blir varig. Årsaken til at Helse Nord får 
en pluss i 2014, er ikke at vi skårer bedre enn gjennomsnittet på måleparametrene, men 
at andre regioner er trukke på grunn av mangelfull rapportering. 
 
Økte egenandeler, pasientreiser og ISF-somatikk 
Basisbevilgningen er redusert med 5 mill kroner som følge av økte egenandeler. 
Reduksjonen foreslås fordelt mellom helseforetakene 50 % er fordelt etter 
inntektsmodell for somatikk og 50 % fordelt etter nøkkel for pasientreiser.  
 
Økt refusjonssats for overnatting på pasienthotell 
Etter syketransportforskriften er overnattingsgodtgjørelsen i dag 350 kroner per døgn. 
Dagens sats for overnatting ligger langt under det pasienten må betale for en 
hotellovernatting. Satsen gir urimelige utslag, særlig for pasienter med lang reisevei til 
behandler, f.eks. i Helse Nord. Det foreslås å doble overnattingsgodtgjørelsen fra dagens 
350 kroner til 700 kroner per døgn fra 1. januar 2014 og basisbevilgningen til Helse 
Nord økes med 4,3 mill kroner. Økningen foreslås fordelt mellom helseforetakene 
basert på nøkkel for pasientreiser.  
 
Egenandeler - kompensasjon RHF for manglende prisjustering 
Basisrammen er økt med 10,2 mill kroner som følge av lavere prisjustering av 
egenandelene. Foreslås fordelt mellom helseforetakene basert på inntektsmodellen for 
somatikk.   
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Vridning fra døgn til dag innen psykisk helsevern for voksne  
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern, er Helse Nords basisbevilgning redusert med 6,3 mill kroner. Reduksjonen 
foreslås videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.  
 
Drop out 
En betydelig andel av rusavhengige i behandling faller fra behandling (drop out), før 
behandling er planlagt avsluttet. Det foreslås et tilskudd på 10 mill. kroner til etablering 
av prøveprosjekter i alle helseregioner (to i Helse Sør-Øst) for å redusere drop out 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Formålet er å etablere egne team 
som skal utvikle metoder og systemer som bidrar til å redusere drop out innen TSB. 
Helse Nord RHF er bevilget 2 mill kroner til formålet som foreløpig budsjetteres 
sentralt. Fra 2015 vil tilskuddet bli flyttet til basisrammen.  
 
Prostatasenter 
Prostatasentre vil kunne gi pasienter med symptomer på prostatakreft en rask 
avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling. Helse 
Nord er tildelt 3,1 mill kroner for å etablere prostatasenter. For 2014 gis tilskuddet som 
særskilt bevilgning med sikte på innfasing i basisrammen fra 2015. Helse Nord er også 
gitt en øremerket bevilgning på 2 mill kroner i 2013.  
 
Utleveringskostnader i lar 
Legemiddelassistert rehabilitering (lar) er en del av spesialisthelsetjenesten og alle 
kostnader til legemidlene i lar dekkes av helseforetakene. Det er imidlertid store lokale 
forskjeller om det er helseforetakene eller kommunene som dekker kostnadene ved 
utlevering. Forslag til Statsbudsjett legger opp til at finansieringen av 
utleveringskostnadene blir lagt til helseforetakene fra 2014. 
 
Etablering av regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelse for barn og unge ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Helse Nord RHF bevilger 0,3 mill kroner til UNN HF for å etablere et regionalt 
behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge. Disse midlene skal brukes til 
kostnader knyttet til opplæring og innkjøp av utstyr (Tilbudet gis på telematikk utenfor 
Troms – regionen). Tilskuddet finansieres av ubrukte midler fra opptrappingsplan for 
psykisk helse.  
 
 
Detaljerte endringer inntektsrammer fremkommer av vedlegg. Funksjonsfordelte 
rammer fremkommer nedenfor (i 1000 kr)  
 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 57



 
 
 
Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     

Budsjett 2014 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2012 Vedtatt budsjett 2013 Budsjettforslag 2014

Basistilskudd 10 916 691 11 352 735 11 909 357
Kvalitetsbasert finansiering 63 500
Aktivitetsbasert inntekt 2 518 465 2 545 129 2 639 755
Annen driftsinntekt 476 478 578 843 666 149
Sum driftsinntekter 13 911 635 14 476 707 15 278 761

Kjøp av helsetjenester 12 923 414 13 393 557 14 177 341
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 179 486 198 897 224 242
Avskrivninger og nedskrivninger 64 541 76 686 84 109
Andre driftskostnader 312 080 492 927 498 225
Sum driftskostnader 13 479 521 14 162 067 14 983 916

Driftsresultat 432 114 314 640 294 845

Finansinntekt 106 877 115 660 140 160
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -47 161
Annen finanskostnad -51 990 -53 300 -68 005
Årsresultat 439 840 377 000 367 000
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Vedlegg Inntektsrammer 2014 
Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt ramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Nas jonal  inntektsmodel l  - es timat -42 000 -42 000
Forventet rea lvekst 104 000 104 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF -48 000 48 000 0
Endringer gjestepas ientoppgjør mel lom regioner 2 000 -2 000 0
Liverpool  Care Pathway 1 600 -1 600 0
Engangsbevi lgning radiologi  MR SSJ 1 000 -1 000 0
HDO nødnett 31 000 -31 000 0
Kapita lkompensas jon Vesterå len -10 000 10 000 0
Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0
Lungeplan -2 500 395 965 705 435 0
Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0
Revmatologi -1 000 1 000 0
Pas ients ikkerhet 1 450 -1 450 0
Styrking regionale kompetansesentra -250 250 0
Mi l jøgi ftsenter -800 800 0
Nas j.komp.senter for kl inisk pas ients ikkerhet -1 400 1 400 0
Svalbard, bortfa l l  av gjestepas ientinntekter -1 200 1 200 0
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 500 -2 500 0
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0
Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0
Dri ft av nas jonale regis tre, nakke/rygg-regis ter og HISREG -1 700 1 700 0
Brystrekonstruks jon -8 900 6 811 1 633 456 0
Fagansvarl ig helsefaglærl inger -2 000 500 500 500 500 0
Samarbeidspros jekt e-læring i  hjemmerespiratorbehandl ing -250 250 0
Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland 10 000 -10 000 0
Samhandl ingsreform - Ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300
Inntektsmodel l  psykisk helsevern -3 603 -6 146 -6 346 16 096 0
Inntektsmodel l  TSB -4 749 158 -3 896 8 488 0
Styrking HF (inntektsmodel l  somatikk) -20 000 20 000 0
Kompensas jon kostnadsføringer FIKS -8 000 1 232 3 501 2 038 1 229 0
Kompensas jon FIKS del takelse -10 000 1 345 4 544 2 648 1 463 0
Pros jekter RHF 20 000 -20 000 0
Utredning utvikl ing Helgelandssykehuset -2 000 2 000 0
Styrking forskning 3 000 -3 000 0
Sum basisramme 2014 per juni 2013 1 152 002 345 800 1 400 668 4 495 223 2 699 197 1 187 631 11 280 520
Lavere pens jonskostnad -2 193 -5 777 -3 927 -2 003 -13 900
Konsekvens justering brystrekonstruks jon -6 811 -1 633 -456 -8 900
Lønns- og priskompensas jon 35 712 10 720 41 356 128 483 77 446 35 553 329 270
Styrking kapi ta l ti l skudd 2 241 8 181 5 632 1 969 18 024
Nas jonal  inntektsmodel l  (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) 63 459 63 459
Realvekst (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) 97 570 97 570
Samhandl ingsreform - Ø-hjelp (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) -54 -181 -106 -58 -400
Barn som pårørende 339 2 857 571 333 4 100
Rusmesteringsenheter i  fengsel 1 091 809 1 900
Spes ia lproduks jon av legemidler ved IFE 48 126 79 48 300
Kreftlegemidler ti l  RHFene 6 090 15 964 9 980 6 066 38 100
Behandl ingshjelpemidler 16 42 26 16 100
Kval i tetsbasert finans iering -10 150 -26 607 -16 633 -10 110 -63 500
Økte egenandeler, pas ientreiser og ISF-somatikk -1 139 -1 659 -1 382 -820 -5 000
Økt refus jonssats  for overnatting på  pas ienthotel l 1 272 1 052 1 250 725 4 300
Egenandeler - kompensas jon RHF for manglende pris justering 1 630 4 274 2 672 1 624 10 200
IKT og MTU 31 800 31 800
Vridning fra  døgn ti l  dag PHV -1 046 -2 482 -1 751 -1 021 -6 300
Barn som pårørende 2 000 2 000
Økt kjøp av private/ideel le helsetjenester 29 000 -29 000 0
Samhandl ing -5 700 2 600 1 900 1 200 0
VAKe -500 500
Styrking HF, oppfølging fagplaner/krav i  oppdragsdokument -188 245 32 559 74 810 51 367 29 510 0
Korrigering av fei l  (bevi lgning fei laktig trukket ut i  sak 72-2013 -1 000 1 000 0
Protonterapi  5 000 -5 000 0
Kval i tets ti l tak 10 000 -10 000 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning) 3 528 -12 003 1 050 2 460 2 020 2 945 0
Styrking RHF (helsenorge.no, Al tautredning med mer) 8 900 -8 900 0
Styrking av innkjøpsfunks jon -3 000 480 1 257 786 478 0
Sum basisramme 2014 per oktober 2013 1 241 142 291 000 1 473 167 4 695 403 2 828 303 1 254 629 11 783 644
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Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 763                  50 794      26 286      77 844         
Sykestuepros jekt 8 900        8 900           
Kvalitetsregistre (estimat) 30 710             30 710         
Prostatasentre 3 100            3 100           
Dropouts 2 000            2 000           
Tilskudd til turnustjeneste(estimat) 151                  757           1 754       1 268       772           4 701           
SUM 31 625             5 100            9 657        52 548      27 554      772           127 255       

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Fra  bas is ramme 10 150      26 607      16 633      10 110      63 500         
Omfordel ing kva l i tetskri terier 2 650            2 650           
SUM -                   2 650            10 150      26 607      16 633      10 110      66 150         

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 34 828      34 828         
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 533        3 533           
NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014 0               0                  
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 130               2 130           
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 130        2 130           
Regionsentere for døvbl inde 38 888             6 991        45 880         
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 578        2 578           
Ufordel t kompetansesentra  3 122            3 122           
Forskning resul tatbasert 82 300             82 300         
Regional t behandl ingsti lbud ved tvangs l idelser hos  barn og unge 300           300              
Forsøksordning tannhelsetjenester -               
SUM 123 318           3 122            -            50 360      -            -            176 800       

TOTAL SUM 1 396 085 301 872 1 492 974 4 824 917 2 872 490 1 265 511 12 153 850
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