
 

 
 

Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
123 2013/163   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken fremmes for å gi presise økonomiske rammebetingelser til 
helseforetakene og Helse Nord RHF som grunnlag for god økonomisk styring.  
 
Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere 
forhold: 
• Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og tiltak 
• Fordeling av forskningsmidler 
• Fordeling av midler foreløpig budsjettert i RHF, herunder opprettelse av 

prostatasentra  
 
I tillegg foreslås det å trekke inn en del forventede besparelser i RHF-et. Arbeidet med 
rullering av plan 2015-2018 viser at mulighetene til å fremskynde ønskede 
investeringer er svært begrenset. Ved å trekke inn besparelsene legges grunnlaget for å 
øke overskuddet i RHF i år og dermed mulighetene til å øke investeringene. 
 
Det anslås besparelser på ca 47,8 mill kroner i RHF-budsjettet knyttet til blant annet 
nasjonalt nødnett, luftambulanse, pasientskadeerstatning, utenlandsbehandling og 
vakanser og reserver i administrasjonsbudsjettene. Av disse foreslås 4,8 mill kroner 
disponert til nye tiltak. Det foreslås at budsjettert overskudd økes med 43 mill kroner.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Saksfremlegget er detaljert. Formålet med dette er å gi styret oversikt over kvaliteten i 
den økonomiske oppfølgingen av virksomheten, og trygghet for at de saker som er 
vedtatt av styret følges opp.  
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Handlingsalternativer med konsekvenser  
 
Forslag til nye bevilgninger 
Tabellen oppsummerer forslagene til nye tiltak i saken:  

 
 
Evaluering av pasientforløpsprosjektet DeVaVi  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bedt om bidrag til evaluering av 
pasientforløpsprosjektet DeVaVi (desentralisert vaktberedskap ved bruk av 
videokonferanse i psykisk helsevern) med fokus på hvordan tjenesten som helhet 
fungerer, om tjenesten har ført til endringer av tjenestetilbudet/innleggelsesmønster, 
forbedringer, samhandling med kommuner. Adm. direktør foreslår at det bevilges 0,45 
mill kroner som omsøkt.  
 
Blodbestrålingsenhet ved NLSH 
Helse Nord RHF har bedt Nordlandssykehuset HF om å fase ut eksisterende 
blodbestrålingsenhet i 2014, og erstatte denne med røntgenbasert stråling. Dette er et 
ekstraordinært tiltak for å unngå pålegg fra Statens strålevern om ytterligere 
sikringstiltak. Dagens enhet er godkjent til 1.1.2015. 
 
Avhending av eksisterende enhet medfører kostnad på 1,53 mill kroner som foreslås 
bevilget som økt basisramme. Investeringsrammen foreslås økt med 4,7 mill kroner.  
 
Kostnad pr. pasient (KPP)  
Helseregionene er i foretaksprotokollen for 2014 pålagt å etablere KPP for alle 
helseforetakene (innen 1. januar 2017). KPP har som ambisjon å gi bedre grunnlag for å 
analysere medisinsk praksis og kvalitet, for styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og 
for sammenligning mellom enheter.  
 
Helse Nord vil løse oppdraget dels i samarbeid med de øvrige RHF-ene i et felles 
nasjonalt prosjekt og dels i form av pilotering av KPP i to helseforetak. Prosjektet vil 
kreve bidrag og ressurser fra helseforetakene. I tillegg vil det bli nødvendig å kjøpe inn 
ekstern bistand og en systemløsning. Foreløpig estimert kostnad er 2 mill kroner i 
2014.  
 

Forventede besparelser 2014 mill kroner 
Sum besparelser i RHF-budsjett 47,8               

Nye budsjettbevilgninger i saken mill kroner 
Evaluering DeVaVi 0,5                  
Blodbestrålingsenhet NLSH 1,5                  
Kostnad per pasient 2,0                  
Master organisasjon 0,8                  
Sum nye budsjettbevilgninger 4,8                  

Rest budsjetteres som økt overskudd 43,0               
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Det foreslås å bevilge 2 mill kroner til prosjektet i 2014 – med følgende fordeling: 
• 0,1 mill kroner til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
• 0,4 mill kroner til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
• 1 mill kroner til Helse Nord RHF  
 
Master - og organisasjonsprosjektet (MOR) 
Organisasjonsoppsettet i de forskjellige system er satt opp ulikt, fordi de er tenkt å løse 
ulike utfordringer. DIPS skal sikre en best mulig pasientflyt, mens økonomisystemet 
reflekterer økonomiansvar. Det er ikke ønskelig å gjøre endringer i oppsettet i de 
forskjellige systemene for å sikre en god rapportering, men i stedet utvikle en 
masterorganisasjon som mapper til alle de andre organisasjonsstrukturene.  
 
Adm. direktør foreslår at det bevilges 0,8 mill kroner til forprosjektet. 
 
Fordeling av midler budsjettert i RHF-et 
Nytt nødnett  
I forbindelse med innføring av nytt nødnett er det anslått at helseforetakene vil ha 
behov for en 50 % stilling til prosjektleder og en 20 % stilling til teknisk ressurs. Det 
foreslås bevilget 0,7 mill kroner til hvert helseforetak, finansiert av budsjett for nødnett 
i RHF. 
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Den nasjonale forsøksordning med KBF av regionene ble iverksatt fra 2014. En andel av 
budsjettet er avhengig av måloppnåelse på kvalitetsindikatorer.  
 
Dersom finansieringsmodellen skal påvirke kvalitetsarbeidet, må den benyttes på et 
lavere nivå enn RHF. Helse Nords ”gevinst” av ordningen i 2014 (2,65 mill kroner) ble 
budsjettert i Helse Nord RHF for senere fordeling til helseforetakene.  
 
Styret ble i styresak 41-2014/3 Kvalitetsbasert finansiering orientert om utvikling av 
kvalitetsbasert finansiering. Det er gjennomført simuleringer av modellen på 
helseforetaksnivå, men det må gjøres med noen tilpasninger.  Alle data foreligger 
ikke/eller kan brukes på helseforetaksnivå, noe som medfører at resultatet blir mer 
usikkert. Nødvendig tilpasning innebærer at faktiske resultater av behandlingen teller 
mindre på HF-nivå, mens prosessindikatorer og pasientopplevelser teller mer 
sammenlignet med modellen som brukes mellom regioner.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF kommer best ut av 
kvalitetsindikatorene som kan benyttes på helseforetaksnivå. Forutsatt at ingen 
helseforetak skal få redusert bevilgning sammenlignet med fordeling i vedtatt budsjett 
2014, vil Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles 2 mill kroner og 
Nordlandssykehuset HF 0,55 mill kroner. Adm. direktør foreslår at midlene i 2014 
fordeles slik.  
 
Styret ba i styresak 41-2014/3 om ny styresak, når en plan for hvordan modellen skal 
knyttes til kvalitetsarbeidet i helseforetakene er utviklet, senest i forkant av 
budsjettbehandlingen for 2015.  
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Prostatasentre 
Helse Nord ble tildelt 3,1 mill kroner i 2014 til etablering av prostatasenter i regionen. 
Prostatasentre vil kunne gi pasienter med symptomer på prostatakreft en rask 
avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling.  Adm. 
direktør foreslår at beløpet fordeles med 1,55 mill kroner til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Begge helseforetak skal opprette sentre i 
tråd med tiltak i regional kreftplan.  
 
Det ble også bevilget 3 mill kroner i revidert nasjonalbudsjett 2013 som foreslås brukt 
til videre opptrapping fra 2015, jf rullering av plan 2015-2018.  
 
Dropouts 
Helse Nord ble i statsbudsjett 2014 tildelt 2 mill kroner til Dropout. En betydelig andel 
av rusavhengige i behandling faller fra behandling (dropout), før behandlingen er 
planlagt avsluttet. Midlene skal benyttes til et prøveprosjekt for å redusere dropout 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF er i Oppdragsdokumentet for 2014 gitt et regionalt ansvar for å etablere et dropout-
team for rusavhengige i Helse Nord, og bevilgningen overføres til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. 
 
Barn som pårørende 
Helse Nord ble i statsbudsjett 2014 tildelt 2 mill kroner til etablering av nye 
lavterskeltilbud til gravide, mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer fra 
barnets fødsel til skolealder. Nordlandssykehuset HF har i Oppdragsdokument 2014 fått 
i oppdrag å opprette lavterskel/familieambulatorium, og bevilgningen flyttes til 
helseforetaket.  
 
FUNNKe  
FUNNKe1

Telemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF leder prosjektet, mens Helse 
Nord RHF er eier og bidrar med finansiering.  

 er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling av helseopplysninger. Nasjonalt senter for Samhandling og 

 
For 2014 bevilges 0,39 mill kroner til Finnmarkssykehuset HF, 0,37 mill kroner til 
Helgelandssykehuset HF og 0,82 mill kroner til Nordlandssykehuset HF til dekning av 
kostnader i 2014.  
 
Forskningsmidler 
Helse Nord har 9. desember 2013 gjennom Tildelingsutvalget, tildelt 107,3 mill kroner 
til løpende og nye forskningsprosjekter. Oversikt over tildeling til ulike prosjekter 
finnes på vårt nettsted, se her: Tildeling av forskningsmidler for 2014.  
 
Som følge av ubrukte midler fra tidligere år er det foretatt en tilleggstildeling 20. mars. 
2014 (ikke fordelt i vedlegg 1). Bevilgningen vil fordeles mellom helseforetakene, når 
endelig oversikt foreligger.    
 

                                                        
1 FUNNKe: Fastleger-UNN-Kommuner-elektronisk meldningsutveksling 
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Kvalitetsmidler 2013  
Helseforetakene fikk tilsagn på om lag 15 mill kroner til kvalitetstiltak i 2013. Mange av 
tiltakene kom ikke i gang som forutsatt i 2013, og kostnadene vil påløpe i 2014. Adm. 
direktør foreslår at ikke brukte midler på inntil ca 9 mill kroner bevilges til 
helseforetakene, når tiltakene er gjennomført. Finansieres av avsatte kvalitetsmidler i 
RHF-budsjettet. Kvalitetsmidler til tiltak i helseforetakene i 2014 ble bevilget i vedtatt 
budsjett.  
 
Tilskudd til turnustjeneste 
Helse Nord er i oppdragsdokument for 2014 bevilget 0,8 mill kroner mer enn 
budsjettert i helseforetakene. Det foreslås at bevilgningen fordeles etter antall 
turnusårsverk, når fordelingsgrunnlag foreligger.  
 
Felles Innføring Kliniske Systemer (FIKS)   
I vedtatt budsjett er det satt av 20 mill kroner i Helse Nord RHF til kostnader i 
forbindelse med FIKS. Styringsgruppen for FIKS vil behandle forslag til fordeling av 
midlene i styringsgruppemøte 10. april 2014. Det er foreslått å fordele midler til 
kostnader knyttet til utvikling, generell deltakelse og pilotering av DIPS Arena 
(elektronisk pasientjournal). Det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til å fordele 
midlene etter innspill fra styringsgruppen.  
 
Administrative bevilgninger/andre forhold 
Tertialets forbedringsarbeid  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved nyfødtintensiv er tildelt tertialets 
forbedringsarbeid (3. tertial 2013). 0,25 mill kroner bevilges helseforetaket fra 
budsjettpost i RHF-et til formålet.  
 
Samarbeid med regionssykehus Arkhangelsk 
I forbindelse med prosjektarbeid er det gitt tilsagn med kr 175 000,- for 2014 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Finansieres av budsjett for Nordområdesatsning 
i RHF-et.  
 
Barentssamarbeid  
Finnmarkssykehuset HF har vært gitt en særskilt bevilgning tilknyttet Barents 
helsesamarbeid (Barentssekretariatet) (0,921 mill kroner i 2014). Helse Nord har et 
bredt samarbeid innenfor Barentsregionen som involverer alle helseforetakene. 
Sekretariatet legges ned. 
 
Med bakgrunn i dette tilbakeføres midlene til RHF-ets budsjett for 
nordområdesatsingen. Midlene vil bli brukt målrettet i samarbeid med helseforetakene 
ut fra planlagte aktiviteter. 
 
DRG-nettverk  
Det regionale DRG-nettverket koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge i 2014, 
og 0,1 mill kroner foreslås overført til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Midlene til 
formålet har vært budsjettert i Helse Nord RHF.  
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Individuell pasientmedvirkning 
Pasientens forståelse og kunnskap om de ulike behandlingsmulighetene er av betydning 
for helseresultatet. For noen sykdommer finnes det flere behandlingsalternativer basert 
på best tilgjengelig kunnskap. Å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om ulike alternativer 
og konsekvenser av disse, kan oppleves uoversiktlig og vanskelig for pasienter.  
 
Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utviklet et 
beslutningsstøtteverktøy som prototype for individuell pasientmedvirkning og ønsker å 
bidra til at slike verktøy utvikles for flere pasientgrupper. Adm. direktør innvilger 2,5 
mill kroner til formålet. Finansieres av adm. direktørs disp.  
 
Konklusjon 
Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner i forbindelse med 
blodbestrålingsenhet.  
 
For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 
med 43 mill kroner til 410 mill kroner. Foretaksgruppen budsjetterer samlet med 435 
mill kroner i overskudd.  
 
Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått.  
 
Administrative tildelinger foreslås tatt til orientering.  
 
 

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

1. For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 
med 43 mill kroner til 410 mill kroner.  

 
2. Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
3. Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner til blodbestrålingsenhet.  
 
4. Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått i saken. 
 
5. Administrative tildelinger tas til orientering.  
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Justerte rammer drift og investeringer  

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 39



Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2014 per desember 2013 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610

Forskningsmidler  -34 000 30 000 4 000 0

Etablering av nytt nødnett -2 800 700 700 700 700 0

DRG-nettverk -100 100 0

FUNNK-e -1 580 390 820 370 0

Barentssamarbeid 921 -921 0

Blodbestrålingsenhet -1 530 1 530 0

Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv) -250 250 0

Kostnad per pasient (KPP) -1 000 100 400 400 100 0

Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk -175 175 0

Etablering av familieambulatorium -2 000 2 000 0

FIKS 0

Kvalitetsmidler ubrukt 2013 0

Individuell pasientmedvirkning -2 500 2 500 0

Justert basisramme 2014 1 218 475 289 000 1 408 355 4 440 741 2 683 776 1 179 262 11 219 610

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              

Kva l i tetsregis tre 30 500            30 500            

Prostatasentre -                 1 550             1 550             3 100             

Dropouts -                 2 000             2 000             

Tilskudd til turnustjeneste(estimat) 151                757                1 754             1 268             772                4 701              

SUM 31 415            5 100              9 657              52 548            27 554            772                 127 045          

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Fra  bas is ramme 10 150            26 607            16 633            10 110            63 500            

Omfordeling kvalitetskriterier 2 100             550                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 me   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 resultatbasert 33 613           2 268             40 992           4 521             906                82 300           

Regional t behandl ingsti lbud ved tvangs l idelser hos  barn og unge 300                 300                 

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 700              4 700              

SUM 74 631            3 122              2 268              96 052            4 521              906                 181 500           
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Investeringsrammer 2014
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Rus institusjon
Spesialist poliklinikk Karasjok 17 000
Spesialist senter Alta 4 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000
Kirkenes nybygg 173 000
Hammerfest nybygg
VAKe 650
ENØK 1 100
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000
Sum Helse Finnmark 239 750
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 50 000
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik
A fløy 200 000
Tromsø undersøkelsen 5 000
Pasienthotell  UNN 150 000
Datarom 30 000
Heliport Harstad
Heliport UNN forsterkning
VAKe 950
ENØK 14 100
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000
Sum UNN 555 050
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000
Prisjustering Vesterålen
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis
VAKe 950
ENØK 7 800
Blodbestrålingsenhet 4 700
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000
SUM NLSH 816 450
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Økt MTU/rehabilitering 15 000
Utvikle Helgelandssykehuset 
ENØK 3 300
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 400
SUM Helgelandssykehuset 55 650
HN IKT 99 500
Datarom
Datarom UNN P 85
Sykehusapotek 3 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000
FIKS 83 700
Omstillingsmidler/ENØK
RHF styrets disp 85 000
PET senter
Kirkenes p 85
A-fløy p 85 
Pasienthotell p 85

Sum sykehusapotek og Helse Nord 281 200

Sum investeringsplan 1 948 100  
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