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Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen,    

    rammer og føringer 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å: 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2015 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2015 
• redegjøre for helseforetakenes økonomiske bæreevne i planperioden  
 
Saken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise rammebetingelser 
og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Forslag til Statsbudsjett 2015 
I sum gir forslag til Statsbudsjett 2015 Helse Nord brutto om lag 200 mill kroner mer til 
disposisjon enn forutsatt i plan 2015-2018. De viktigste årsaker til dette er større 
realvekst og lavere inntektsreduksjon som følge av nasjonal inntektsmodell enn 
forutsatt.  I tillegg var 6,9 mill kroner i styresak 78-2014 Plan 2015-218, inkl rullering 
investeringsplan udisponert, samt at prisjustering av tilbakeholdt basisramme heller 
ikke ble disponert i juni 2014 (10,8 mill kroner). Til sammen er om lag 218 mill kroner 
tilgjengelig for prioritering.  
 
Statsbudsjett 2015 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2,15 %. Fritt 
behandlingsvalg innføres, samtidig med at tidligere praksis med overslagsbevilgninger 
for aktivitetsbasert finansiering fjernes. Dette innebærer at aktiviteten kan økes, når 
prioriteringer, kapasitet og økonomi tilsier det. Det er krav til at tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er 
høyere enn somatikk.  
 
Regjeringen innfører en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. 
Spesialisthelsetjenesten pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 57,8 mill kroner. ISF1-prisen og polikliniske 
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %.     
 
Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 76,2 mill kroner for å gi rom til bl.a. 
investeringer. 
 

1 Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet) 
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Forslag til prioritering 
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering realiseres med bakgrunn i 
økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov. Det foreslås at Helse Nord RHFs 
ramme reduseres med 1 mill kroner knyttet til reformen, mens øvrig netto effekt av 
endringene (-57,6 mill kroner + 76,2 mill kroner = 18,6 mill kroner) fordeles til 
helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk. I tillegg foreslås ytterligere 10 
mill kroner fordelt mellom helseforetakene.   
 
For å sikre gjennomføring av investeringsplanen foreslår adm. direktør at sentralt 
budsjettert overskudd økes med 80 mill kroner til 435 mill kroner. 35,9 mill kroner 
settes av til styrets disposisjon.  
 
Adm. direktør foreslår omprioriteringer for å styrke kreftplanen ytterligere med 9,4 
mill kroner, og diabetesplan med ytterligere 2 mill kroner. Samlet er det da fordelt 
henholdsvis 24,2 mill kroner til kreftplanen (med oppstart 1. juli 2015, det vil si en 
årseffekt fra 2016 på 44,2 mill kroner) og 4 mill kroner til diabetesplanen i 2015. Det 
foreslås å sette av 21,8 mill kroner til oppfølging av regionale fagplaner som ikke er 
vedtatt på nåværende tidspunkt.  
 
Oppdatering av helseforetakenes rammer etter at konsekvensene av statsbudsjett og 
pensjon er innarbeidet, gir et uventet omstillingskrav for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF på 34 mill kroner ut over premissene som ble vedtatt i plan 2015. Når samlet 
avvik fra budsjettforutsetningene endres såpass mye i sluttspurten av 
budsjettprosessen, foreslås det å utligne dette ved å gi Universitetssykehuset Nord-
Norge HF en særskilt bevilging i 2015 på siden av inntektsmodellen. 
 
Oppsummert inneholder saken følgende forslag til prioriteringer:  
 

 
 
I tillegg fordeles det realvekst i form av økt kapitaltilskudd, styrking av kvalitetsbasert 
finansiering med mer. Helseforetakenes rammer styrkes med vekst i frie inntekter på 
omlag 160 mill kroner sammenlignet med vedtatt budsjett 2014.   
 
Helseforetakenes økonomiske bæreevne/investeringer 
Det er fremdeles kun Helgelandssykehuset HF som har utarbeidet og legger frem en 
bærekraftsanalyse som viser at de økonomiske mål kan gjennomføres i perioden uten 
vesentlige omstillinger. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger 
opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
 

Priorteringer i saken mill kroner
Økt overskudd 80
Endrede forutsetninger UNN 34
Økt ramme HF 30
Diverse tiltak i HF/RHF 38
Styrets disp 36
Sum 218
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Nordlandssykehuset HF legger frem en bærerkraftsanalyse som indikerer et 
omstillingsbehov mellom 160 og 190 mill kroner i 2015, etter økte rammer som ble 
fordelt i juni. Forslagene i denne saken innebærer ytterligere ca 15 mill kroner i fri 
realvekst, men det står fortsatt igjen en betydelig omstillingsutfordring.  
Styret i Nordlandssykehuset HF har behandlet helseforetakets økonomiske situasjon og 
erkjenner at helseforetaket står overfor store omstillingsutfordringer. Styret ber i 
tillegg om å få startet bygging av kontorfløy og ber om økt investeringsramme på 71 
mill kroner.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF legger frem en bærekraftsanalyse som viser en 
omstillingsutfordring på 200 mill kroner i 2015, etter å ha innarbeidet rammene som 
ble vedtatt i juni 2014. Forslagene i denne saken medfører ca 27 mill kroner i fri 
realvekst ut over tildelingen i juni 2014, men det står fortsatt igjen et betydelig uløst 
omstillingsbehov. Styret har behandlet dette i sak 89/2014. Styret tok informasjonen til 
orientering og ba om at den regionale inntektsmodellen endres slik at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF får en større del av inntektene. 
 
Styret i Helse Nord RHF har tatt høyde for likviditetsmessig konsekvens av 
investeringene i kontorfløy (Nordlandssykehuset HF) og PET-senter 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF) i investeringsplanen. Helse Nord RHF er i 
dialog med de to helseforetakene med hensyn til de økonomiske forutsetninger som 
skal forsvare å øke investeringene. 
 
Finnmarkssykehuset HF står overfor en utfordring på kostnadssiden stigende til omlag 
100 mill kroner i 2017. Styret i helseforetaket skal behandle strategi for langsiktig 
økonomisk balanse i desember 2014.  
 
Adm. direktør foreslår at investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 15 mill 
kroner for å innføre Pasientens innsyn i egen journal innenfor en samlet ramme på 25 
mill kroner. Konsekvenser av økt overskudd og økt investeringsramme innarbeides i 
rullering av plan 2016-2019 i styresak i juni 2015.   
 
Medbestemmelse 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig om strategien som innebærer at foretaksgruppen planlegger med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer og 
utvikling av pasienttilbudet. 

 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

langsiktig planarbeid i helseforetakene.  
 

3. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i 
helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i 
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt 
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oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i 
dette arbeidet.  

 
4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle store 

investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med 
tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent 
med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus 
i regionen.  

 
I samarbeidsmøte, den 13. oktober 2014 ble KTV/KVO orientert om Statsbudsjett 2015 
og mulig konsekvenser for Helse Nord, jf. sak 118-2014.  
 
Budsjett 2015 for foretaksgruppen vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 28.oktober 2014. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 ble behandlet av det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 50-
2014. RBU fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan 2015-2018, 

inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 til orientering. 
 
2. RBU savner en oversikt over innkomne innspill som er vurdert, men ikke tatt med i den 

rullerende investeringsplanen. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse 
Nords viktigste mål i planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. 

 
Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli behandlet av det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 23. oktober 2014, jf. RBU-sak 74-2014. 
Protokoll fra møtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til Statsbudsjett 2015 sikrer gjennomføringen av plan 2015-2018 og øker 
foretaksgruppens mulighet til å investere. Adm. direktørs forslag til budsjett legger opp 
til en gradvis innfasning av regionale fagplaner, og kreftplanen og diabetesplan styrkes.  
 
Adm. direktør foreslår at planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i 
helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd og 
gjennomføringen av regionale fagplaner.  Styringskrav fra eier om at veksten skal være 
større i psykisk helse og TSB foreslås fulgt videreført til helseforetakene. Konkrete krav 
til aktivitet følges opp i oppdragsdokument 2015.   
 
I egen styresak om RHF-budsjettet (jf. styresak 117-2014) foreslås en styrking av 
behandlingstilbudet ved å øke kjøpet med 33,9 mill kroner innen rusbehandling og 14 
mill kroner innen psykisk helsevern.  
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Budsjettet følger opp innføringen av fritt behandlingsvalg i 2015. I første omgang 
omfatter dette TSB og psykisk helsevern.  
 
Regjeringens avbyråkratiseringsreform vil bli fulgt opp i løpende oppfølging og 
rapportering. Forventet gevinst av tiltakene disponeres til økte investeringer i tråd med 
intensjonene i statsbudsjettet. 
 
IKT-satsningen i regionen videreføres som planlagt, og pasientsikkerheten styrkes 
gjennom prosjektet Pasientens innsyn i egen journal.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF rapporterer om store 
økonomiske utfordringene i 2015 og for planperioden. Det er usikkert om disse to 
helseforetakene har økonomisk bæreevne til å øke investeringene ytterligere. Forutsatt 
tilfredsstillende forpliktelser i helseforetakene vil adm. direktør komme tilbake til 
styret i Helse Nord RHF med disse to prosjektene, når styrene i helseforetakene har 
behandlet sine budsjetter for 2015.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatt Plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering 

av investeringsplan 2015-2022, jf. styresak 78-2014. Planen skal ligge til grunn for 
virksomheten i 2015.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføringen av regionale 
fagplaner.   

 
3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk 

virksomhet.  
 
4. Sentralt budsjettert overskudd økes med 80 mill kroner for å sikre gjennomføring av 

investeringsplanen. Resultatkrav for 2015 vedtas slik:   
 

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 435 mill kroner 
Finnmarkssykehuset HF +25 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +15 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 520 mill kroner 
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5. Basisramme for 2015 fastsettes til (i 1000 kr):   
 

 
 
6. Investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 15 mill kroner for å realisere 

prosjektet Pasientens innsyn i egen journal innenfor en ramme på 25 mill kroner.  
 
7. Tillatelse til å starte opp detaljplanleggingen av PET-senter ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og utvidelsen av byggeprosjektet ved 
Nordlandssykehuset Bodø med egen kontorfløy vurderes på nytt, etter at styrene i 
helseforetakene har behandlet budsjett for 2015. 

 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 172 040                        293 654     212 313     131 987     384 310     1 194 304    
Pasientreiser 235 083                        194 491     231 094     134 038     25 272        819 978        
Psykisk helse 278 557                        890 607     770 424     242 632     110 149     2 292 368    
TSB (rus) 34 850                          186 867     65 120        35 253        33 900        355 990        
Somatikk 666 274                        2 800 310  1 351 657  683 180     703 859     6 205 280    
Overgangsordninger 24 842                          116 825     57 128        14 024        212 819        
Kapital 76 857                          280 522     225 123     67 505        281 428     931 435        
Felleskostnader/adm 181 447     181 447        
Totalt 1 488 502                     4 763 276  2 912 859  1 308 619  1 720 365  12 193 621  
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UTREDNING  
 
Forslag til Statsbudsjett 2015 
Forslag til Statsbudsjett for 2015 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn 
det som var lagt til grunn i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl rullering av 
investeringsplan. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2015 Helse Nord brutto om lag 200 
mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. De viktigste årsaker til dette er, større 
realvekst enn forutsatt og mindre trekk i basisrammen enn forutsatt knyttet til 
oppdatering av nasjonal inntektsmodell.  
 
I tillegg var 6,9 mill kr udisponert i sak 78-2014, samt at prisjustering av tilbakeholdt 
basisramme heller ikke disponeres i juni (10,8 mill kroner). Til sammen er om lag 218 
mill kroner tilgjengelig for prioritering, dvs. 200 mill kroner mer enn forutsatt i plan 
2015.  
 
Særskilte satsningsområder i forslag til Statsbudsjett 2015  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2015 samles i følgende 
hovedområder: 
• Pasientens helsetjeneste 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Personell, utdanning og kompetanse 
• Forskning og innovasjon 
• Fornying og utvikling av organisasjon 
• Samordning på tvers av regioner 
• IKT 
• Økonomistyring 
 
Satsningsområdene vurderes å være i godt samsvar med styresak 78-2014 og forslag til 
prioriteringer i denne sak.  
 
Viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2015/forslag til prioriteringer  
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ Styrking av rammene  
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til 
Helse Nord reduseres med 57,8 mill kroner. ISF1-prisen og polikliniske refusjonstakster 
reduseres også med 0,5 %.     
 
Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 76,2 mill kroner for å gi rom til bl.a. 
investeringer. 
 
Administrerende direktør foreslår å øke sentralt budsjettert overskudd med 80 mill 
kroner for å sikre gjennomføring av investeringsplanen.  
 
Det foreslås videre at Helse Nord RHFs ramme reduseres med 1 mill kroner knyttet til 
reformen, mens øvrig netto effekt av endringene (-57,6 mill kroner+ 76,2 mill kroner = 
18,6 mill kroner) fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk. 
Dette vil isolert sett dempe effektiviseringskravet mot foretakene. Adm. direktør legger 

1 Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet) 
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til grunn at nødvendig effektivisering realiseres med bakgrunn i økonomiske 
resultatkrav og årlig omstillingsbehov. Lavere ISF-pris og polikliniske takster vil 
medføre et effektiviseringskrav i foretakene dersom aktiviteten økes utover 
forutsetningene.  
 
Fritt behandlingsvalg 
Reformen fritt behandlingsvalg innføres i 2015 (i hovedsak innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern). Reformen skal redusere 
ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å 
bli mer effektive. Fritt behandlingsvalg medfører større uforutsigbarhet i økonomiske 
rammer, men staten avlaster de regionale helseforetakene i form av økte bevilgninger 
og ISF-refusjon for somatisk aktivitet innen fritt behandlingsvalg. Det vises til styresak  
100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet for nærmere omtale. 
 
Helse Nord er gitt bevilgninger på henholdsvis 2,9 mill kroner til somatikk og 12,9 mill 
kroner til psykisk helsevern og rus. Adm. direktør foreslår å fordele ressursene til 
helseforetakene basert på de respektive inntektsmodeller.  
 
Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilging   
Forslag til Statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 
2,15 %, inkludert 0,15 % vekst til Fritt behandlingsvalg.  
 
ISF-prisen justeres med 1,8 % til kr 41.494,-. Polikliniske takster justeres med 2,5 %.  
 
Rammer for aktivitetplanlegging (overslagsbevilgninger) fjernes fra 2015. Dette betyr 
at det åpnes opp for å planlegge aktivitetsvekst når prioritering, kapasitet og økonomi 
tilsier det. Helse- og omsorgsdepartementet har tatt høyde for en aktivitetsvekst innen 
ISF på 1,6 %, hvorav halvparten anslås å tas ut i kommunene (ø-hjelpsplasser).   
Innen poliklinisk aktivitet (psykisk helse, rusbehandling og laboratorie- og 
røntgenaktivitet) har HOD tatt høyde for en aktivitetsvekst på 6 %.  
 
Adm. direktør tilråder at planlagt aktivitetsvekst i foretakene skal innrettes mot 
områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplanene.   
 
Også i 2015 er det krav til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn i somatisk 
sektor. Sterkere aktivitetsvekst og påfølgende reduksjon av ventetider/fristbrudd er 
realiserbart. Adm. Direktør foreslår at kravet videreføres helseforetakene i Helse Nord.  
 
Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Helse Nord får samlet et trekk på 7 mill kroner ved oppdatering av nasjonal 
inntektsmodell mot forutsatt -33 mill kroner i sak 78-2014. Oppdatering av befolkning 
og sosiale kriterier medfører endringer på henholdsvis -44 mill kroner og +18 mill 
kroner.  Regnskapsandeler, gjestepasientoppgjør og oppgaveendringer medfører isolert 
sett +19,5 mill kroner. Disse postene er svært vanskelige å vurdere og det antas at de 
ved fremtidige oppdateringer vil kunne medføre redusert ramme for Helse Nord.  
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Kommunal medfinansiering 
Kommunal medfinansiering opphører fra 2015. 
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå som i 2014. Det tas inn 4 nye 
indikatorer (epikrisetid og andel med diagnose innen psykisk helse og rusomsorg).  
 
Helse Nord kommer noe bedre ut enn i 2014 (realvekst på 3,1 mill kroner).  
 
Adm. direktør foreslår å bruke den nasjonale modellen internt i Helse Nord, med noen 
mindre tilpasninger som følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå.  
 
I styresak 78-2014 holdt styret i tillegg av 5 mill kroner tilknyttet kvalitetsbasert 
finansiering. Adm. direktør foreslår at disse midlene brukes til å styrke 
helseforetakenes inntektsrammer og at de fordeles i tråd med resultatene innen 
kvalitetsbasert finansiering. Det forventes at videreføring av økonomiske konsekvenser 
på foretaksnivå vil forsterke kvalitetsarbeidet i helseforetakene.  
 
Sammenlignet med trekk i basisramme i 2014 medfører dette en redusert inntekt for 
Finnmarkssykehuset og en inntektsvekst særlig for UNN. Det er særlig resultater av 
pasientopplevelsesundersøkelsen 2013 (PasOPP) som gir utslag.  
 

 
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 3,1 %, hvorav lønnsvekst 3,3 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,7 %.  
 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  
 
Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres  
Ordningen videreføres i 2015, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag 
til Statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene fordele rammene 
fram mot desember.  
 
Låneopptak  
Helse Nord gis anledning til å ta opp investeringslån i 2015 på til sammen 388 mill 
kroner til Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
Tromsø A-fløy og Kirkenes sykehus.  
 
  

KBF (1000 kr) Fordeling KBF 5 mill kr i basisramSum inntekter KBF Trekk i basisramme* Gevinst/tap
Finnmarkssykehuset HF 7 802                         547                       8 349                                          -10 465                                 -2 116                                      
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 886                       2 517                    38 403                                       -27 432                                 10 971                                     
Nordlandsykehuset HF 16 520                       1 159                    17 679                                       -17 149                                 530                                           
Helgelandsykehuset HF 11 089                       778                       11 866                                       -10 423                                 1 442                                       
SUM 71 297                       5 000                    76 297                                       -65 469                                 10 828                                     
* trekk 2014 prisjustert til 2015
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Pensjonskostnader  
Helseforetakenes pensjonskostnader kompenseres for avvik fra budsjettpremissene. 
Samlet avvik på 332 mill kroner fordeles etter inntektsmodellene. Bevilgningen 
inkluderer kompensasjon for økt betaling til IKT som følge av endrede 
pensjonsparametre.   
 
Andre forslag til prioriteringer 
Styrking av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Oppdatering av foretakenes rammer etter at konsekvensene av statsbudsjett og pensjon 
er innarbeidet gir et uventet omstillingskrav for UNN på 34 mill kroner ut over 
premissene som ble vedtatt i plan 2015. Når samlet avvik fra budsjettforutsetningene 
endres så pass mye i sluttspurten av budsjettprosessen foreslås det å utligne dette ved å 
gi UNN en særskilt bevilging i 2015 på siden av inntektsmodellen. 
  
Fagplaner 
I styresak 78-2014 ble fagplaner til sammen styrket med 45 mill kroner, hvorav noe ble 
fordelt til helseforetakene, og noe ble holdt sentralt. Adm. direktør foreslår en 
omfordeling av midlene mellom fagplanene hvor oppfølging av kreftplanen styrkes med 
ytterligere 9,4 mill kroner. Det er da fordelt til sammen 24,2 mill kroner til 
helseforetakene for kreftplanen (med oppstart 1. juli 2015, det vil si en årseffekt fra 
2016 på 44,2 mill kroner).   
 
Adm. direktør foreslår å prioritere de fagplaner som allerede er vedtatt, og de som skal 
styrebehandles mot slutten av året. Det er fagplaner innenfor somatikk som prioriteres 
i 2015. Fagplaner for psykisk helsevern og rus planlegges utarbeidet i 2015. I tråd med 
nasjonale føringer prioriteres kreftplanen høyt sammen med diabetesplanen. Diabetes 
planen foreslås økt med 2 mill kroner til 4 mill kroner i 2015.  
 
Det settes av 21,8 mill kroner sentralt for å kunne finansiere planer i 2015 som skal 
behandles i nær framtid (plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, hud, øye, revmatologi, 
habilitering og somatisk rehabilitering). 
 
Regional overvektskonsulent 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,3 mill kroner for å fullfinansiere stilling som regional 
overvektskonsulent ved NLSH.  
 
Diagnostisk enhet uavklarte tilstander 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,2 mill kroner til opprettelse av diagnostisk enhet for 
uavklarte tilstander ved UNN.  
 
Kompetanse nyfødt/intensiv NLSH 
For å opprettholde kompetanse ved nyfødt/intensivavdeling for nyfødte ved NLSH 
foreslår Adm. direktør å bevilge 0,5 mill kroner i tråd med budsjettinnspill.  
 
Helseteam 
UNN og NLSH har under etablering helseteam som skal kunne rykke ut ved nasjonale 
eller internasjonale kriser etter anmodning fra Helsedirektoratet. Det foreslås å bevilge 
0,3 mill kroner til hvert av helseforetakene.  
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Helsesøster Svalbard 
Helsesøstertjenesten på Svalbard har vært drevet som prosjekt, eksternt finansiert til 
og med 1. august 2014. Både UNN og lokalstyret i Longyearbyen anbefaler at tilbudet 
opprettholdes. Adm. direktør foreslår å bevilge 0,8 mill kroner.  
 
Prosjekt inkontinensomsorg i primærhelsetjenesten 2015-2017 
Inkontinenssenteret ved UNN har utarbeidet forslag til prosjekt for å styrke 
inkontinensomsorgen i kommunene. Adm. direktør foreslår å bevilge 1 mill kroner per 
år i 3 år i tråd med budsjettinnspill. Tiltaket vil styrke kompetansen i kommunene og 
styrke samhandlingen med spesialisthelsetjenesten.  
 
Samhandlingsportal  
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved UNN/Nasjonalt Senter for Telemedisin. 
Tiltaket skal tilgjengeliggjøre tilbud om opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet 
er økt kompetanse og bedre kvalitet.  
 
Det forutsettes finansiering også fra UNN/NST og kommuner. 1,4 mill kroner foreslås 
foreløpig satt av i RHF.  
 
Nasjonale registre ved UNN 
UNN drifter en rekke nasjonale kvalitetsregistre. Det ligger per i dag 5,6 mill kroner i 
rammen til UNN som finansiering av disse registrene. UNN har lagt fram budsjett for 
registrene på 7 mill kroner og det foreslås å bevilge 1,5 mill kr som økt betaling for drift 
av registrene.   
 
Nytt ambulansehelikopter Hålogaland 
Adm. direktør foreslår at det settes av 9,5 mill kroner til ny helikopterbase på Evenes. 
Budsjett for nødnett/helseradionett i RHF kan reduseres med 3 mill kroner, samt at det 
disponeres 6,5 mill kroner fra styret til finansiering av tiltaket. Ressursene budsjetteres 
sentralt og vil fordeles mellom UNN og NLSH etter nærmere avklaringer.  
 
Nasjonale selskaper/tiltak 
Helseregionene arbeider med samordning på flere områder, herunder etablering av 
eget foretak for oppfølging av byggeprosjekter, prosjekter i regi av Pasientreiser ANS og 
utvidelse av nasjonal IKT. Adm. direktør foreslår å sette av 10 mill kroner til å håndtere 
mulige økte kostnader som følge av disse tiltakene.  
 
Styrking av helseforetak 
Helseforetakene har kommet med flere budsjettinnspill om økte kostnader, herunder 
økte kostnader som følge av etablering av en AMK-sentral i UNN. For å finansiere disse 
endringene foreslår Adm. direktør at 10 mill kroner fordeles mellom helseforetakene 
basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Kostnad per pasient (KPP) 
KPP er en betegnelse på en metode for oppstilling av hvilken helsehjelp en pasient har 
mottatt og hva denne helsehjelpen har kostet. Helseregionene er pålagt å levere KPP-
data og det pågår et arbeid regionalt for å etablere dette. Adm. direktør foreslår at det 
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bevilges 1 mill kroner som fordeles mellom foretakene, samt at det settes av 1 mill 
kroner i RHF-budsjettet for anskaffelse/prosjektkostnader.  
 
Tilbakeføring kategoriledere innkjøp 
I vedtatt budsjett 2014 ble det fordelt 3 mill kroner til helseforetakene. I løpet av 2015 
er det besluttet at ansettelse av kategoriledere skal skje i RHF og midlene dras derfor 
tilbake.   
 
Kvalitetsmidler Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har i 2014 fått bevilget 3,5 mill kroner til ansettelse av 
farmasøyter og samarbeid med foretakene knyttet til samstemming av legemiddellister. 
Det foreslås å legge samme beløp til Sykehusapotek Nord i 2015 (budsjetteres og 
utbetales fra RHF).  
 
Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune  
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,55 mill kroner til et samarbeidsprosjekt med 
Nordland Fylkeskommune. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å redusere 
forekomsten av overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i 
Nordland. Resultater og erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres 
inn i det nordnorske folkehelsesamarbeidet.  
 
Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser  
Adm. direktør foreslår at det bevilges 0,925 mill kroner i tråd med budsjettinnspill for 
opprettelse av kvalitetsregister ved NLSH for behandling av spiseforstyrrelser.  
 
Til disposisjon Adm. direktør 
Det foreslås at 1,5 mill kroner settes av hos Adm. direktør.  
 
Informasjonsarbeid 
Adm. direktør foreslår at RHF styrkes med 1 mill kroner som skal benyttes til 
informasjonsarbeid. Det er ønskelig med en styrket profilering av tilbudet til pasientene 
i landsdelen og medarbeidernes innsats.  
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Adm. direktør foreslår at det settes av 2 mill kroner til evt. opprettelse av nasjonalt 
register for variasjon i spesialisthelsetjenesten i regi av Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE).  
 
Miljøgiftsenter styrking 
Adm. direktør foreslår at miljøgiftsenter ved UNN styrkes med 1 stilling, 1 mill kroner.  
 
KORSN 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) bistår smittevernpersonell i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidrar til økt kompetanse innen 
smittevern. Adm. direktør foreslår at kompetansesenteret styrkes med 0,25 mill kroner 
for å forsterke arbeidet.  
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Kvalitetsmidler overført fra 2014 
UNN har bedt om at bevilgning til et prosjekt for bedring av kvalitet flyttes til 2015. 
Rammen for 2014 vil reduseres tilsvarende mot at rammen bevilges i 2015.  
 
FUNNKe 
Prosjekt FUNNKe er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling mellom fastleger/helseforetak og pleie- og omsorgstjenesten. 
Prosjektet har tidligere fått tilsagn på totalt 4 mill kroner, men har så langt brukt 
mindre enn satt av i budsjettet. 2015 er siste år med bevilgning fra RHF og det er behov 
for å disponere 0,725 mill kroner i tillegg til tidligere avsatt i RHF budsjettet (1,55 mill 
kroner).  2,27 mill kroner bevilges UNN.  
 
Til styrets disposisjon 
Det settes av 35,9 mill kroner til styrets disposisjon. Midlene kan brukes til å håndtere 
eventuelt nye krav i oppdragsdokumentet. 
 
Andre endringer som følge av forslag til statsbudsjett 
Øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Redusert basisramme som følge av delfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i 
kommunene/taksendringer i kommune er 3,8 mill kroner mindre enn forutsatt i 
styresak 78-2014. Basisramme tilbakeføres helseforetakene basert på 
inntektsmodellen.  
 
Kreftlegemidler til RHF- ene 
I budsjettet for 2014 ble finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler i 
folketrygden overført til de regionale helseforetakene. Fra 2015 etableres det ISF-
finansiering for disse legemidlene på samme måte som for annen pasientadministrert 
legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten. Basisrammen reduseres med 20 mill 
kroner. Dette trekkes inn basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Drop out/prostatasentra  
Tilskuddene flyttes fra særskilte bevilgninger til basisrammen. Tilskudd til dropouts 
(TSB) fordeles til UNN, mens tilskudd til prostatasentrene fordeles mellom UNN og 
NLSH. Det gjøres oppmerksom på at prostatasentrene også har en særskilt bevilgning 
slik at samlet bevilgning for 2015 er 2,6 mill kroner til hvert at sentrene. 
 
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 6,4 mill kroner. Reduksjonen 
foreslås videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.  
 
Økt gebyr ved manglende oppmøte til poliklinikk.  
Gebyret ved manglende oppmøte til poliklinikk er foreslått doblet fra 1. januar 2015. 
Det er lagt til grunn at flere vil møte til avtalt time, men også at helseforetakene vil få 
noe økte inntekter. Inntektsøkning motsvares av redusert basisramme som foreslås 
fordelt basert på inntektsmodellen for somatikk.  
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PET-takster 
Det aktivitetsbaserte refusjonssystemet for poliklinisk radiologi er endret fra 1. juli 
2014 slik at utgifter til radioaktive legemidler ved pet-skanning 
(positronemisjonstomografi) refunderes etter fastsatte priser, og ikke etter regning 
som tidligere. Basisrammen økes med 4,4 mill kroner og dette foreslås bevilget UNN.  
 
Tuberkoluseforebyggende arbeid og Kompetansenettverk sykehusplanlegging 
Helse Nord er bevilget henholdsvis 0,26 og 0,2 mill kroner til formålene. Styret i Helse 
Nord RHF prioriterte 1 mill kroner til tuberkuloseforebyggende arbeid i sak 78-2014 
slik at bevilgningen bidrar til å finansiere tiltaket. 0,2 mill kr til sykehusplanlegging 
foreslås lagt til HN RHF.  
 
Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)  
SANKS er fra 1. januar 2014 godkjent som en nasjonal kompetansetjeneste. Det er 
foreslått å flytte 3,7 mill kroner fra basisrammen til et særskilt tilskudd. Endret 
finansieringsform videreføres Finnmarkssykehuset.  
 
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 
Helse Nords basisramme er økt med 9,7 mill kroner som følge av at egenandeler 
prisjusteres lavere enn generell lønns- og prisvekst. Bevilgningen foreslås fordelt til 
helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Rituell omskjæring av gutter 
Fra 1. januar 2015 er det ved lov fastslått at de regionale helseforetakene skal 
organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført 
rituell omskjøring av gutter. Egenandelen er satt til kr 4000. Basisrammen er foreslått 
økt med 1,2 mill kroner. Det pågår et arbeid for å avklare organisering av tilbudet og 
beløpet settes av sentralt inntil videre.  
 
Andre forhold 
Forskning 
Helse Nord har fått en realvekst i forskningstildelingen på 0,6 mill kroner.  
  
Helse Nord har tidligere år fordelt forskningsmidlene i budsjettjustering i mars/april. 
Det gjøres nå en endring ved at bevilgning til prosjekter som tidligere har fått flerårige 
tilsagn allerede nå legges ut til helseforetakene. Tilskudd til UNN inkluderer også 3 mill 
kroner til Klinisk forskningsavdeling (del av fast bevilgning), og 2 mill kr til Jebsen 
senter (jf avtale med Helse Nord og UiT, utbetales UNN). Nye bevilgninger vil som 
tidligere justeres i mars/april 2015. UNN og NLSH får deler av bevilgningen som økt 
basisramme og deler som øremerket tilskudd.  
 
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Adm. direktør foreslår at bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2014 
prisjusteres med 3,1 % i 2015. Helse Nord har udisponerte midler på til sammen 4,5 
mill kroner ved utgangen av 2014. I tillegg er 3 mill kroner udisponert av 2015-
rammene. Adm. direktør foreslår at midlene disponeres i årene fremover til en 
prosjektpott, der de nasjonale tjenestene i Helse Nord kan søke på midlene.   
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Inntektsmodell somatikk - oppdatering bruk av private 
Oppdatering av data for bruk av private helsetjenester finansiert av RHF (i hovedsak 
rehabiliteringstjenester og avtalespesialister), medfører flytting av ressurser fra UNN. 
Befolkningen i UNNs opptaksområde bruker en større andel av de private tilbudene 
finansiert av RHF enn tidligere.    
 
Detaljerte endringer inntektsrammer fremkommer av vedlegg. Funksjonsfordelt 
basisramme fremkommer nedenfor (i 1000 kr)  
 

 
 
Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
 
Tabellen viser budsjettforslag 2015 for Helse Nord RHF.  
 

 
 
  

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 172 040                        293 654     212 313     131 987     384 310     1 194 304    
Pasientreiser 235 083                        194 491     231 094     134 038     25 272        819 978        
Psykisk helse 278 557                        890 607     770 424     242 632     110 149     2 292 368    
TSB (rus) 34 850                          186 867     65 120        35 253        33 900        355 990        
Somatikk 666 274                        2 800 310  1 351 657  683 180     703 859     6 205 280    
Overgangsordninger 24 842                          116 825     57 128        14 024        212 819        
Kapital 76 857                          280 522     225 123     67 505        281 428     931 435        
Felleskostnader/adm 181 447     181 447        
Totalt 1 488 502                     4 763 276  2 912 859  1 308 619  1 720 365  12 193 621  

Budsjett 2015 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015

Basistilskudd 11 334 829 11 909 357 12 320 279
Kvalitetsbasert finansiering 0 63 500 71 297
Aktivitetsbasert inntekt 2 616 199 2 639 755 2 786 834
Annen driftsinntekt 568 585 666 149 737 086
Sum driftsinntekter 14 519 614 15 278 761 15 915 496

Kjøp av helsetjenester 13 451 727 14 177 341 14 704 782
Varekostnad 115 0 0
Lønnskostnader 199 076 224 242 248 655
Avskrivninger og nedskrivninger 71 905 84 109 107 676
Andre driftskostnader 369 487 498 225 497 323
Sum driftskostnader 14 092 309 14 983 916 15 558 436

Driftsresultat 427 305 294 845 357 060

Finansinntekt 129 467 140 160 148 350
Resultat fra datterforetak -8 844
Annen finanskostnad -61 835 -68 005 -70 410
Årsresultat 486 092 367 000 435 000
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Investeringer 
Adm. direktør foreslår at prosjekt ”pasientens innsyn i egen journal” som er 
kostnadsberegnet til 25 mill kroner, tas inn i investeringsplanen. Det er da behov for å 
øke investeringsrammen til Helse Nord RHF med 15 mill kroner. Rammer avsatt i plan 
2015-2018 (10 mill kr) benyttes til å finansiere tiltaket. 
 
Konsekvenser av dette vil håndteres i rullering av plan 2016-2019 i juni 2015. 
 
Pasienter og innbyggere har rett til innsyn i sin journal hvis det ikke foreligger særlige 
grunner for å hindre slik tilgang av hensyn til tredje person eller fare for pasientens liv.  
 
I dag ber pasient/innbygger om innsyn i brevs form og forespørselen handteres 
administrativt ved journalarkivet2.  For å forenkle pasientens samhandling med 
spesialisthelsetjenesten har Helse Nord RHF sammen med helseforetakene etablert 
prosjektet pasientens elektroniske innsyn i egen journal. Prosjektet vil i løpet av våren 
2015 gi pasientene i Nord-Norge tilgang til egne journalopplysninger på nett via 
www.Helse-Norge.no.  Det overordnede målet er todelt: 
 
(i) Pasienter skal i større grad bli en aktiv partner for ivaretakelse av egen helse, 
‘patient empowerment.’ (ii) Virksomheten skal tilby en kvalitativt bedre helsetjeneste.  
 
Helseforetakenes økonomiske bæreevne  
I styresak 78-2014 fremgår det at alle helseforetakene, med unntak av 
Helgelandssykehuset, står foran store økonomiske utfordringer. Etter styrets vedtak i 
sak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan er rammer og føringer 
for helseforetakene oppdatert.  Helseforetakene har lagt de oppdaterte premissene til 
grunn for sine analyser. 
 
For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må 
helseforetakene sannsynliggjøre at de vil være i stand til å drive helseforetaket videre 
og realisere resultatkravene, når kostnadene som følger av investeringene slår inn i 
regnskapene. I tillegg må helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet i til å håndtere 
løpende drift og investeringene.  
 
Det er fremdeles kun Helgelandssykehuset som har utarbeidet og legger frem en 
bærekraftsanalyse som viser at de økonomiske mål kan gjennomføres i perioden uten 
vesentlige omstillinger. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger 
opp omstilling og kontinuerlig  
forbedringsarbeid. 
 
  

2 Se rapport forprosjekt, http://www.telemed.no/elektronisk-tilgang-til-egne-journaldata.5072004.html 
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Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen fremover (utfordring før effekter av 
identifiserte tiltak):  
 

 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Fremskrivningen viser at Finnmarkssykehuset vil stå overfor avvik stigende til omlag 
100 mill kroner i 2017. Utfordringen er om lag 43 mill kroner i 2015.  
 
Forutsatt 100 % gjennomføring av vedtatt omstillingsplan (50 mill kroner) er uløst 
omstillingsutfordring ca 50 mill kroner i 2017.  
 
Styret i helseforetaket skal behandle strategi for langsiktig økonomisk balanse i 
desember 2014. Dersom helseforetaket realiserer de vedtatte resultatkrav, vil 
investeringsplanen kunne gjennomføres innenfor tildelt investeringslån og 
kassakredittramme. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Fremskrivningen viser at UNN vil stå overfor avvik på opp mot 200 mill kroner i 
perioden 2015-2022.  
 
Dersom etablering av PET-senter vedtas vil utfordringen øke med ytterligere 25 mill 
kroner.  
 
UNN har foreløpig utviklet en tiltaksliste som består av 34 tiltak på til sammen 233 mill 
kroner. Arbeidet med tiltakslisten er organisert slik at hvert enkelt tiltak har en 
ansvarligklinikksjef/direktør som skal sørge for fremdrift og involvering, samt sikre 
gjennomføring av tiltaket. Alle tiltakene er foreløpig risikovurdert, noe som reduserer 
den totale forventede økonomisk effekten for 2015 til 173 mill kroner. 
 
Tiltaksplanen til UNN er foreløpig på et overordnet og generelt nivå. Styret har ikke 
behandlet den, men tatt situasjonen til orientering.  
 
Likviditeten er god. Helseforetaket får 50 % lånefinansiering av ett  
investeringsprosjekt, A-fløya. Likevel vil helseforetaket ikke ha behov for å trekke på  
kassakreditten, hvis de økonomiske mål realiseres. 
 
Nordlandssykehuset HF  
Fremskrivningen for Nordlandssykehuset, viser at helseforetaket står overfor 
omstillingsutfordring på 180 mill kroner i 2015, stigende til 240 mill kroner i 2019. Det 
foreligger på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelige konkrete tiltak for å realisere de 
økonomiske mål.  
 

Økonomisk omstillingsutfordring (mill kr) Omsetning bud 14 utfordring 15 Høyeste utfordr 2015-2022 utfordring 15/omsetning utfordring høy/omsetning
Finnmarkssykehuset HF 1 863                         43                          98                                               2,3 % 5,3 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6 641                         198                       198                                             3,0 % 3,0 %
Nordlandsykehuset HF 3 778                         180                       236                                             4,8 % 6,2 %
Helgelandssykehuset HF 1 706                         -4                          -29                                              -0,2 % -1,7 %
Sykehusapotek Nord HF 363                            2                            3                                                 0,5 % 0,7 %
SUM 14 350                       419                       506                                             2,9 % 3,5 %
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På tross av betydelig økt investeringslån (80 % av godkjent investering), vil 
helseforetaket få likviditetsproblemer allerede i 2015, hvis ikke de økonomiske mål 
realiseres.  
 
Budsjettprosessen er koblet nært opp til Utviklingsprogrammet Nye 
Nordlandssykehuset, og det pågående pasientforløpsarbeidet. Innføring 
av nye pasientforløp vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å løse den samlede 
omstillingsutfordringen på 180 mill kroner i 2015. Direktøren har derfor valgt bred 
tilnærming i budsjettarbeidet. Endelig plan for omstillingsarbeidet, inkl risikovurdering 
av de prioriterte tiltak, vil forelegges styret i NLSH i desember 2014. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Fremskrivningen viser at helseforetaket står overfor avvik på 0 til 4 mill kroner i 2015- 
2018. Fra 2019 og fremover vil helseforetaket kunne realisere resultater på 9 til 28 mill 
kroner bedre enn budsjettert. 
 
Dersom de vedtatte resultatkrav realiseres, vil likviditeten styrkes betydelig i løpet av  
perioden. Dette er et godt grunnlag for utvikling av Helgelandssykehuset.  
 
 
 
Vedlegg 
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Vedlegg 1 
 

Inntektsrammer 
 
Basisramme 2015 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
Oppdatering nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % 130 000 130 000
Samhandling/ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300
Reserver og avslutning prosjekter RHF -40 000 40 000 0
VAKe (engangsbevilgning 2014) 500 -500 0
Kvalitetsmidler til HF (engangsbevilgning 2014 -3 528 12 003 -1 050 -2 460 -2 020 -2 945 0
Planlegging PET-senter (engangsbevilgning 2014) 6 000 -6 000 0
Utredning utvikling Helgelandssyk. (engangsbevilgning 2014) 2 000 -2 000 0
Samarbeidsprosj. e-læring i hjemmerespiratorbeh. (tom 2014) 250 -250 0
Pasientsikkerhet 2 550 -2 550 0
Styrking regionale kompetansesentre -250 250 0
Prosjekter tiltak i RHF 20 000 -20 000 0
Kreftplanen -10 800 540 5 940 3 780 540 0
Tuberkulose program -1 000 660 340 0
Kompetanseheving DPS 1 000 -1 000 0
Plastikk kirurgi -5 700 2 850 2 850 0
Diabetes 2 000 -2 000 0
HUD-plan -3 000 450 900 450 1 200 0
ØNH-plan -9 000 1 260 3 330 3 420 990 0
Geriatri 2 000 -2 000 0
Habilitering 2 000 -2 000 0
Øye -2 000 1 320 680 0
Somatisk rehablitering 8 000 -8 000 0
Reuma 3 000 -3 000 0
Nasjonal IKT 8 000 -8 000 0
Regional koordinator helsefaglærlinger -500 500 0
Tilbakefør redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014) -3 000 -13 000 10 000 6 000 0
Intensiv, opptrapping -5 400 5 400 0
Prostatasentra 0
Kapitalkompensasjon Vesterålen -10 000 10 000 0
Kapitalkompensasjon Bodø -22 000 22 000 0
Oppdatering inntektsfordeling somatikk inkl innfasing 20 mill -20 000 611 4 973 283 14 133 0
Oppdatering inntektsfordeling psykisk helse -17 446 9 166 -13 240 21 520 0
Oppdatering inntektsfordeling TSB 2 175 -3 781 5 944 -4 339 0
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland 30 000 -30 000 0
FIKS oppdatert fordeling opplæring 343 -1 465 1 102 20 0
Barentssekretariat 921 -921 0
Familieambulatorium -2 000 2 000 0
Sum basisramme 2015, per juni 2014 1 297 432 278 553 1 390 059 4 405 243 2 725 875 1 212 147 11 309 310
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Basisramme 2015 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Nasjonal inntektsmodell avvik fra forutsatt juni 26 246 26 246
Aktivitetsvekst, avvik fra forutsetning juni 40 100 40 100
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -1 000 1 000 -9 199 -24 381 -15 075 -9 182 -57 837
Styrking basisramme 12 120 32 120 19 860 12 097 76 197
Pensjonskostnader 113 700 52 724 140 327 89 283 49 665 445 700
Pensjonskostnader avvik fra inntektsmodell -34 000 34 000 0
Ø-hjelp kommuner, avvik fra forutsetning 561 2 168 1 236 635 4 600
Øhjelp kommunale legetakster -127 -337 -209 -127 -800
Økt gebyr ved manglende oppmøte -620 -1 644 -1 017 -619 -3 900
Drop out 2 060 2 060

Pet-takster endring 4 380 4 380

Prostatasentre (i tillegg egen bevilgning nedenfor) 1 600 1 600 3 200

Kreftlegemidler - til ISF -3 181 -8 431 -5 213 -3 175 -20 000

Tuberkoluseforebyggende arbeid 258 258

Kompetansenettverk sykehusplanlegging 200 200

SANKS - til kap. 732.78 -3 700 -3 700

Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 1 543 4 089 2 528 1 540 9 700

Rituell omskjæring 1 200 1 200

Vridning døgn/dag psykiatri -1 008 -2 500 -2 000 -892 -6 400

FBV somatikk 382 1 012 626 381 2 400

FBV ph og rus 2 147 5 039 3 628 2 086 12 900

Tilbakeføring kategoriledere innkjøp 3 000 -480 -1 257 -786 -478 0
Tilbakeføring av forskningsfinansiering 3 000 -3 000 0
Lønns- og prisvekst 37 878 10 842 42 762 122 340 78 030 37 377 329 229
Styrking av kapitaltilskudd 2 310 8 433 5 806 2 029 18 579
Kvalitetsbasert finansiering -5 000 547 2 516 1 159 778 0
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland -3 000 -6 500 -9 500
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland 9 500 9 500
Kostnad per pasient (KPP) -1 000 100 400 400 100 0
Kvalitetsmidler apotek 2015 3 528 -3 528 0
Kreftplanen -9 400 849 4 610 3 158 783 0
Plastikk kirurgi 5 700 -2 850 -2 850 0
HUD-plan 3 000 -450 -900 -450 -1 200 0
ØNH-plan 9 000 -1 260 -3 330 -3 420 -990 0
Diabetes -2 000 -2 000 596 1 158 1 650 596 0
Geriatri -2 000 2 000 0
Habilitering -2 000 2 000 0
Somatisk rehablitering -8 000 8 000 0
Øye 2 000 -1 320 -680 0
Regional overvektskonsulent -300 300 0
Diagnostisk enhet uavklarte tilstander -1 200 1 200 0
Reuma -3 000 3 000 0
Kompetanse nyfødt/intensiv -500 500 0
Helseteam -600 300 300 0
Helsesøster på Svalbard -800 800 0
Prosjekt inkontinensomsorg i primærhelsetjenesten 2015-2017 -1 000 1 000 0
Samhandlingsportal  1 400 -1 400 0
Nasjonale registre (økt betaling) -1 500 1 500 0
Nasjonale selskaper/tiltak 10 000 -10 000 0
Styrking HF -10 000 1 591 4 215 2 606 1 588 0
Inntektsmodell somatikk oppdatering bruk av private 237 -4 804 1 088 3 480 0
Et friskere Nordland - samarbeidsprosjekt med 550 -550 0
Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser -925 925 0
Til disposisjon AD 1 500 -1 500 0
Informasjonsarbeid 1 000 -1 000 0
SKDE 2 000 -2 000 0
Miljøgiftsenter styrking -1 000 1 000 0
KORSN -250 250 0
Kvalitetsmidler overført fra 2014 -1 000 1 000 0
Funnke -1 545 -725 2 270 0
Forskning -34 000 30 000 4 000 0
Sum vedtatt basisramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 12 193 621
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Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 772                         51 370              26 574              78 717             
Sykestueprosjekt 9 100                   9 100                
Kvalitetsregistre - estimat 30 710                   30 710             
Prostatasentra (tidl ubrukte midler) 1 000                 1 000                 2 000                
Transporttilbud psykisk syke 4 000                     
Tilskudd til turnustjeneste - estimat 151                         807                      1 869                 1 351                 823                      5 000                
SUM øvrig ramme 2015 35 633                   9 907                   54 239              28 925              823                      125 527           

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2015 7 802                   35 886              16 520              11 089                 71 297             
SUM -                         -                             7 802                   35 886              16 520              11 089                 71 297             

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 35 908              35 908             
Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 643                 3 643                
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med  2 196                     2 196                
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 196                 2 196                
Nasjonal kompetansetjeneste SANKS 3 700                   3 700                
Regionsentere for døvblinde 40 094                   7 208                 47 301             
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 658                 2 658                
Ufordelt kompetansesentra 2899 2 899                
Forskning resultatbasert 39 574                   1 576                   40 962              3 388                 85 500             
SUM øremerket 2015 81 864                   2 899                         5 276                   92 574              3 388                 -                       186 000           
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Vedlegg 2 
 
 
Investeringsrammer 
 

 

Investeringsplan 2014-2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rest
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Rus institusjon
Spesialist poliklinikk Karasjok 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 4 000 44 000 150 000 70 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 173 000 337 000 692 000
Hammerfest nybygg 20 000 280 000 300 000 400 000 200 000
VAKe 650
ENØK 1 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000 902 000 100 000 40 000 60 000 320 000 350 000 450 000 200 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 50 000
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000
A fløy 200 000 290 000 290 000 217 000 159 000
Tromsø undersøkelsen 5 000 5 000
Pasienthotell UNN 150 000 124 000
Datarom UNN 16 300
Heliport Harstad
Heliport UNN forsterkning
VAKe 950
ENØK 14 100
Tiltak i kreftplanen 1 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000
Sum UNN 541 350 520 000 360 000 317 000 319 000 210 000 400 000 700 000 430 000 0
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000 82 000
Prisjustering Vesterålen
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
VAKe 950
ENØK 7 800
Blodbestrålingsenhet 4 700
Tiltak i kreftplanen 9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000
SUM NLSH 816 450 590 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000 0
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000
ENØK 3 300
Økt MTU/rehabilitering 15 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 55 650 87 100 92 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000 700 000
HN-IKT
Programvare og IKT utstyr 99 500 77 100 99 900 50 000 20 000 60 000
HN-IKT datarom UNN 13 300 47 000
Datarom 66 900
SUM HN-IKT 112 800 191 000 99 900 50 000 20 000 60 000 0 0 0 0

Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000 3 000

FIKS 83 700 69 300 107 800

RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 0 0 5 000 10 000
Pasientens innsyn i egen journal (i tillegg 3 mill kr omdisponeres) 25 000
Omstillingsmidler/ENØK 0
RHF styrets disp 25 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000
PET senter 25 000 50 000 100 000 225 000
Datarom UNN P 85 6 000
Kirkenes p 85 133 000
A-fløy p 85 140 000
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85 20 000
Sum Helse Nord RHF 35 000 148 000 70 000 238 000 375 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0

Sum investeringsplan 1 887 700 2 069 500 2 094 300 1 217 500 1 153 500 492 500 925 000 1 270 000 1 470 000 900 000
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