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Formål 
Formålet med saken er å behandle og vedta budsjett 2015 for Helse Nord RHF, inklusive 
Helse Nord IKT. 
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet. 
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering 
av investeringsplanen 2015-2022. 
 
Detaljert informasjon om forslag til budsjett for Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT 
2015 følger av vedlegg.  
 
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 
kompensasjon for økte pensjonskostnader, større realvekst enn forutsatt og lavere 
inntektsreduksjon som følge av nasjonal inntektsmodell enn forutsatt.   
 
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene.  
 
For RHF budsjettet foreslås det en nettoendring og omprioriteringer internt i 
budsjettrammen for 2015 på rundt 41,5 mill kroner, inkludert lønns- og prisjustering, i 
forhold til den fastsatte basisrammen fra styresak 78- 2014 Plan 2015-2018, inkl. 
rullering av investeringsplanen 2015-2022 (kr 1 297 432 000). 
 
I tillegg til bedre rammebetingelser etter statsbudsjettet foreslås det å trekke inn midler 
knyttet til to stillingshjemler fra fagavdelingen på til sammen 2,9 mill kroner for 
omdisponering i RHF-budsjettet for 2015. 
 
Prioritering 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl 
rullering av investeringsplan 2015-2022 med følgende forslag til endringer fra adm. 
direktør: 
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Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering Helse Nord RHF som for 2015 utgjør 37,9 
mill kroner.  
 
Nasjonale selskaper/tiltak 
Helseregionene arbeider med samordning på flere områder, herunder etablering av 
Sykehusbygg HF og utvidelse av Nasjonal IKT HF. Adm. direktør foreslår å sette av 10 
mill kroner til å håndtere mulige økte kostnader som følge av disse tiltakene.  
 
Kvalitetsmidler Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har i 2014 fått bevilget 3,5 mill kroner til ansettelse av 
farmasøyter og samarbeid med helseforetakene knyttet til samstemming av 
legemiddellister. Det foreslås å legge samme beløp til Sykehusapotek Nord i 2015 
(budsjetteres og utbetales fra RHF).  
 
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).  
 
Til disposisjon adm. direktør 
Det foreslås at 1,5 mill kroner settes av hos adm. direktør.  
 
Samhandlingsportal  
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF/Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST). Tiltaket skal tilgjengeliggjøre tilbud om 
opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet. 
Det forutsettes finansiering også fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF /NST og 
kommuner.  Adm. direktør foreslår å bevilge 1,4 mill kroner til etablering av 
samhandlingsportal. 
 
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.  
 
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.  
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 
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.   
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Prosjekter Helse Nord RHF 
I styresak 78-2014 ble RHF-budsjettet redusert med 40 mill kroner vedrørende 
prosjekter som ble besluttet avsluttet.  
 
Følgende prosjekter videreføres i 2014, jf tabell under.  

  
 
I hovedsak er de største endringer i prosjektporteføljen fra 2014 etablering av 
ambulansehelikopter som er styrket med 30 mill kroner og Nasjonal IKT som er styrket 
med 8 mill kroner, jf styresak 78-2014. 
 
Nye prosjekter med oppstart i 2015 er revisjon av inntektsmodell psykiatri og rus som 
skal pågå våren og høsten 2015. Det er satt av 0,5 mill kroner til prosjektet. 
 
Prosjektene er i hovedsak omtalt nærmere i vedlegget. 
 
Omdisponering basisramme 
Det foreslås en tilbakeføring av basisramme fra helseforetakene til RHF-et knyttet til 
kategoriledere innkjøp. I vedtatt budsjett 2014 ble det fordelt 3 mill kroner til 
helseforetakene for ansettelse av kategoriledere. I løpet av 2014 er det besluttet at 
ansettelse skal skje i RHF-et, og midlene foreslås derfor dratt tilbake for 2015.  
 

Prosjektnavn Budsjett 2015
Nasjonalt nødnett 41 000 000                                                       
Ambulansehelikpoter Midtre Hålogaland 40 000 000                                                       
Nasjonal IKT 17 868 000                                                       
Doman 2 500 000                                                          
Nordområdesatsning 2 010 630                                                          
Internasjonal helse 2 000 000                                                          
Helsenorge.no 1 840 000                                                          
Norsaftey AS, tilskudd 1 400 000                                                          
Utdanningsprogram VOP/BUP 1 400 000                                                          
Kunnskapssenteret 1 000 000                                                          
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000                                                          
FIKS 1 000 000                                                          
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000                                                             
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                             
Tilflytningsprosjekt Nordland 500 000                                                             
Kostnad per pasient (KPP) 500 000                                                             
Regional perinatalkomité 309 000                                                             
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000                                                             
Samhandlingsreformen 104 000                                                             
SUM 115 831 630                                                     
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Samtidig foreslås det i denne sak å overføre basisramme fra RHF-et til helseforetakene 
for til sammen 4,5 mill kroner. Dette gjelder: 
• 3 mill kroner som delvis finansiering av legetjenesten til nytt ambulansehelikopter i 

midtre Hålogaland.  
• 1,5 mill kroner knyttet til FUNNKE1 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF). 
 
Fagplaner 
I styresak 78-2014 ble fagplaner til sammen styrket med 45 mill kroner. 17 mill kroner 
ble holdt sentralt.  Adm. direktør foreslår å trekke midlene ut fra RHF-rammen og gjøre 
en omfordeling, jf. styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen - rammer og 
føringer.  
 
Styrets disposisjonskonto 
Forslag til midler satt av på styrets disposisjonskonto: 
• 35,9 mill kroner foreslås satt av til styrets disposisjon for å dekke opp eventuelle 

nye oppgaver/krav som kommer i oppdragsdokument for 2015.  
• 21,8 mill kroner foreslås satt av til finansiering av fagplaner i 2015 som skal 

behandles i nær framtid (øre-nese-hals, hud, øye, revmatologi, habilitering og 
somatisk rehabilitering). 

• For å sikre gjennomføring av investeringsplanen foreslår adm. direktør at sentralt 
budsjettert overskudd økes med 80 mill kroner til 435 mill kroner. 

 
Investeringsramme Helse Nord RHF 
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 
Budsjett 2015 Helse Nord RHF ble drøftet med de lokale tillitsvalgte  og vernetjenesten i 
Helse Nord RHF, den 15. oktober 2014 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig i det fremlagte forslag til budsjett 2015 for Helse Nord RHF. 

 
2. Partene tar endringer i bemanningen til orientering. 
 
Konklusjon 
Forslag til budsjett for Helse Nord RHF inkludert Helse Nord IKT for 2015 gir større 
handlingsrom enn planlagt i styresak 78-2014. Handlingsrommet foreslås disponert til: 
• Økning av administrasjonen med inntil åtte nye stillinger for å styrke områder 

innenfor kvalitet, forskning og innkjøp. 
• Det planlegges økt kjøp av helsetjenester fra nivået i 2014.  Økt kjøp skal bidra til å 

øke tilbudet til behandling innen TSB2, redusere fristbrudd og ventetider og ivareta 
Helse Nords sørge-for-ansvar.  

1 Fastleger-UNN-Kommuner-Elektronisk meldningsutveksling 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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• Ytterligere styrking av prosjekter som videreføres i 2015 og midler til nye 
prosjekter. 

• I tillegg er det satt av midler til å håndtere mulig økte kostnader i forbindelse med 
nasjonal samordning på flere områder, herunder etablering av Sykehusbygg HF og 
utvidelse av Nasjonal IKT HF.  

• Det legges opp til et utstrakt arbeid for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen, 
samt møte økt behov for kvalifisert personell.  

• Styrke finansieringen av nytt ambulansehelikopter Hålogaland.  
• Sette av midler til styrets disp for å kunne håndtere mulig nye krav i 

Oppdragsdokument 2015. 
• Økning av overskuddet er en oppfølging av føringene fra eier hvor RHF-et får 

disponere effektiviseringsgevinst som gi rom for å øke investeringene. 
• Økning av investeringsrammen for RHF-et for å ta høyde for innføringen av 

Pasientens innsyn i egen journal. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF, 
inkludert Helse Nord IKT for 2015. 
 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Budsjett 2015 Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT 
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Nærmere om budsjett 2015 Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT 
 
Kjøp av helsetjenester 
 

 
 
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. Hovedtrekkene i budsjett 2015 knyttet til kjøp av helsetjenester er todelt 
og svarer på krav knyttet til rus, økt aktivitet og reduserte ventetider. 
 
Adm. direktør foreslår en betydelig styrking av behandlingstilbudet innenfor TSB ved å 
øke kjøpet med 33,9 mill kroner fra 2014. Behandlingstilbudet som omfatter 
rusavhengighet skal i tillegg til avhengighetsbehandling tilby sammensatt behandling av 
somatisk problematikk, psykiske lidelser, kognitiv svikt og/eller adferdsmessige 
problemer. 
 
Tilbud innen psykisk helsevern har de tre siste årene hatt en svak vekst, hvor fokuset 
har vært å få best mulig kvalitet kombinert med optimal ressursbruk og reduserte 
ventetider. For 2015 foreslås det å styrke tilbudet med 14 mill kroner til økt avtalekjøp 
innenfor psykisk helsevern.   
 
Videre foreslås det en betydelig styrking av somatisk rehabilitering fra 2014 til 2015. 
Økningen innebærer en kvalitetsheving og en målretting av tjenestetilbudet innenfor 
rehabilitering som spesielt vil tjene høyt prioriterte pasientgrupper, som for eksempel 
pasienter med nevrologiske lidelser og slagpasienter. Det er utarbeidet nye avtaler med 
mål om bedre samhandling med kommunene, og en dreining fra døgn til dagopphold.  
 
Avtalespesialister 
 

 
 
Det foreslås en økning innen somatiske fag i 2015 som tar høyde for nye hjemler som 
følge av den regionale fagplanen for hud som skal opp til styrebehandling i november 
2015. 
 
Den totale økningen i antallet årsverk og fordelingen innen fagområdene for 
avtalespesialistene følger av rulleringen av Plan for avtalespesialister 2007-2015, jf. 
styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister (styremøte 31. oktober 2012), 
og som følge av økning av eksisterende del-hjemler.  

Oversikt vekst 2013- plan 2015 innenfor: Regnskap 2013 Estimat 2014 Plan 2015
Tverrfaglig spesialister rusbehandling (TSB) 0 0 34
Psykisk helse 78 80 94
Somatisk rehabilitering 196 217 230
SUM 274 310 353

Oversikt avtalespesialister 2013 2014 Plan 2015
Årsverk psykologer og psykiater 25 29 29
Somatiske årsverk Leger 42 41 44
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Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
Et viktig element for å skape handlingsrom for prioriteringer og for å gi incentiver til en 
mer effektiv statlig drift. innføres det for 2015 en avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreform, jf. post 72-75 i statsbudsjettet. Deler av gevinsten for mindre 
byråkrati og mer effektiv bruk av midlene vil overføres i de årlige budsjettene til 
fellesskapet. Effektiviseringskravet settes til 0,5 pst. av virksomhetens driftsutgifter. For 
Helse Nord RHF er det for 2015 foreslått fra adm. direktør å legge inn et 
effektivitetskrav på 1,0 mill kroner. Dette vil bli fulgt opp gjennom konkrete tiltak i 
løpet av året. 
 
Driftsbudsjett 2014  
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF (inkl styrets disposisjonskonto) økes reelt med 
133,7 mill kroner fra 2014, inkludert alle endringene som er beskrevet tidligere. 
 

 
 
*)Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og administrasjon. For at tallene skal være sammenlignbare, er justeringen 
også gjort for 2014. 
 
Årsaken til økning for Helse Nord IKT er veksten i IKT-kostnadene som fra 2015 vil 
være markant blant annet som følge av at FIKS-prosjekter (nye kliniske systemer) og at 
større infrastrukturprosjekter driftsettes/ferdigstilles de nærmeste årene. Dette 
genererer både økte avskrivningskostnader, rentekostnader, lisenskostnader og 
kostnader knyttet til systemdrift og brukerstøtte.  
 
Årsaken til økningen i prosjektporteføljen er i hovedsak at det er bevilget 30 mill kroner 
til etablering av nytt ambulansehelikopter i Hålogaland. jf. styresak 78-2014 Plan 2015-
2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 (styremøte 18. juni 2014). 
 
Årsak til økning i tjenestekjøp er i hovedsak knyttet til felleseide selskaper, herunder 
Sykehusbygg HF og Nasjonal IKT HF.  
 
 

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst
2014 2015

Styret 3 600                        3 709                      -3
Internrevisjon 3 733                        3 845                      -4
Brukerutvalg 5 280                        5 438                      -5
Tillitsvalgte*) 5 046                        5 198                      -4
Adm RHF*) 81 622                      86 735                    2 583
SKDE 47 386                      46 486                    -2 369
HN - IKT 339 266                    434 275                 84 492
Prosjekter RHF 114 880                    142 571                 24 130
Tjenestekjøp RHF 1 248 163                1 311 728              24 872
Sum 1 848 976                2 039 985              133 691                 
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Bemanning i Helse Nord RHF 
 

  
 
I forhold til budsjett 2014 slik det ble vedtatt i styresak 112-2013 Budsjett 2014 Helse 
Nord RHF (styremøte, den 30. oktober 2013), planlegges en økning av bemanningen i 
Helse Nord RHF i 2015 samlet med 27,8 årsverk, noe som tilsier en økning på 9 %. 
Økningen skyldes i hovedsak: 
• Helse Nord IKT: Nye drifts- og prosjektoppgaver hos Helse Nord IKT. 
• Helse Nord RHF (administrasjon): Styrking av oppgaver knyttet til innkjøp, kvalitet 

og forskning.  
• FIKS: Planlagt styrking av IKT-programområde (teknisk ressurs) og av testregime 

(testleder). 
• SKDE: Planlagt en ny stilling som analytiker (regional registerenhet).  
 
Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan på 
Helse Nords syv viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk beskrevet 
hvordan det planlegges at budsjett 2015 skal bidra til å nå Helse Nords viktigste mål i 
perioden. 
  

Budsjett 2015 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015
inkl HN IKT
Basistilskudd 1 439 880 1 567 326 1 753 129
Aktivitetsbasert inntekt 61 387 13 306 63 600
Annen driftsinntekt 418 335 563 189 580 316
Sum driftsinntekter 1 919 602 2 143 821 2 397 045

Kjøp av helsetjenester 851 728 1 042 401 1 186 331
Varekostnad 102 0 0
Lønnskostnader 199 075 224 242 248 655
Avskrivninger og nedskrivninger 71 905 84 109 107 676
Andre driftskostnader 369 487 498 225 497 323
Sum driftskostnader 1 492 297 1 848 976 2 039 985

Driftsresultat 427 305 294 845 357 060

Finansinntekt 129 467 140 160 148 350
Annen finanskostnad -61 835 -68 005 -70 410
Årsresultat 494 936 367 000 435 000

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Plan 2015
RHF administrasjon 57,0 58,6 65,5
FIKS 19,3 26,5 28,5
SKDE 13,7 15,3 16,2
HN IKT 217,0 226,0 245,0
Sum 307,0 326,4 355,2
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1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
Kvalitetsstrategi 
Kvalitetsstrategien følges opp aktivt og har høy ledelsesmessig fokus. Den nåværende 
kvalitetsstrategien for Helse Nord er gjeldende fra 2011-2014. Det er i løpet av 2014 
opprettet en kvalitets- og forskningsavdeling, der tanken bak formaliseringen av 
avdelingen er blant annet å styrke jobben med evaluering, revidering og oppfølging av 
RHF-ets kvalitetsstrategi. 
 
Pasientsikkerhet 
Det jobbes videre med det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som ble 
påbegynt i 2014. Programmet bygger videre på tiltak fra den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Prosjektet er for 2015 ytterligere styrket 
med 2,51 mill kroner og har en total budsjettramme for 2015 på 7,5 mill kroner. 
 
Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS) 
Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS) ble i 2011 organisert som en egen seksjon 
under eieravdelingen i Helse Nord RHF. FIKS-programmet skal både ivareta 
standardisering og felles plattform for kliniske IKT-systemer, og minst like viktig: 
muliggjøre effektive pasientforløp. Programmet skal bidra til økt pasientsikkerhet, 
kortere ventetid og bedre ressursutnyttelse. I budsjettet for 2015 er det tatt høyde for 
at det kan investeres for 69,3 mill kroner i tillegg til ubenyttede rammer fra tidligere år.  

 
I 2013 ble det besluttet at kostnader som tilhører fellesområde og programledelse ikke 
skal være en del av investeringen, men kostnadsføres og viderefaktureres 
helseforetakene månedlig. Helseforetakene har fått økt bevilgning fra RHF for å dekke 
denne kostnaden. For 2015 er det estimert fra FIKS at denne kostnaden beløper seg til 
8,6 mill kroner. På lik linje med tidligere år videreføres det i tillegg et budsjett på 1 mill 
kroner til å dekke eventuelle ytterligere driftskostnader i prosjektene, slikt at 
driftsbudsjettet for FIKS blir på ca 10 mill kroner i 2015. 

 
FIKS har i 2014 beveget seg over fra en forprosjektsfase til en innføringsfase. I tillegg er 
det gjort en foreløpig ferdigstilling av Patologiprosjektet. I 2015 vil det være utviklings- 
og innføringsarbeid som kommer til å prege prosjektene. 
 
Kjøp fra private 
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å 
oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et 
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Budsjett for 2015 er videreført på 
samme nivå som for 2014 med en prisjustering på 3 %, men innebærer en betydelig 
styrkning i forhold til estimat for 2014. Sammenlignet med inngangen på 2014 har vi nå 
etablert avtaler som gir rom for å øke kjøpet av helsetjenester betydelig, noe som 
medfører økt kapasitet og en forventning om ytterligere reduksjon i ventetider.  
 
Hovedtrekkene i budsjettet for 2015 er todelt og svarer på krav i oppdragsdokumentet 
hvor rus, økt aktivitet og reduserte ventetider er sentrale elementer. 

1 I samsvar med styresak 78-2014 Plan 2015-2018- inkl. rullering av investeringsplan 2015-2022 
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Helse Nord har i 2014 forhandlet frem nye avtaler innenfor rusavhengighet, 
sammensatt behandling av somatisk problematikk, psykiske lidelser, kognitiv svikt 
og/eller adferdsmessige problemer etter krav i oppdragsdokumentet/Statsbudsjett 
2014. Disse avtalene blir gjeldende fra 1. januar 2015 og utgjør til sammen 33,9 mill 
kroner fordelt på to leverandører, Fossum- og Finnmarkskollektivet.  
 
Bevilgning via statsbudsjettet i 2014 var på 29 mill kroner for å styrke behandlingen 
innen rus. Ytterligere styrking på 4,9 mill kroner er dekket inn ved udisponerte midler 
satt av til inngåelse av nye avtaler/økt aktivitet for å redusere ventetider i budsjett 
2014. For budsjett 2015 er det ytterligere 11,5 mill kroner til psykisk helse som ikke det 
er gjort tilleggsanskaffelse på. Anskaffelsen har en planlagt oppstart i løpet av 4. kvartal 
2014.   
 
Helse Nord har inngått nye avtaler knyttet til rehabilitering som vil være gjeldende fra 
1. januar 2015. Tjenestetilbudet er dreid i retning av mer dag- og mindre 
døgnbehandling samtidig som at avtalene har fokus på samhandling med kommunen. 
Ved inngåelse av nye avtaler innen rehabilitering er det en prisøkning på kjøp av 
tjenestene tilsvarende generell prisstigning i forhold til dagens avtale. Samtidig har 
deler av tjenestetilbudet Helse Nord som har bedt om i anskaffelsen, blitt mer 
ressurskrevende og dermed mer kostbart å anskaffe. For 2014 har det vært 
kapasitetsutfordringer i forhold til tidligere volum på kjøp av tjenestene innen 
rehabilitering. Rammen for kjøp av rehabilitering er økt fra 2014 med ca 203 til 230 
mill kroner i 2015 
 
Helse Nord har for 2015 driftsavtaler med 90 avtalespesialister, noe som tilsvarer ca. 70 
årsverk fordelt på lege- og psykologspesialister. Dette er en økning på tre årsverk fra 
2014. Fordelingen mellom fylkene er 42 i Nordland, 40 i Troms og åtte i Finnmark. For 
2015 foreslås det med bakgrunn i utarbeidet forslag til fagplan for hud, som skal til 
styrets behandling i november 2015, å øke legespesialisthjemmel på Mo fra 40 til 100 % 
og opprette nye legespesialisthjemler i Svolvær og Alta.  
 
Doman 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2015 på samme nivå som for 
2014. 
 
Utlandsbehandling 
Kjøp av helsetjenester i utlandet videreføres med 18 mill kroner for 2015. 
 
Docmap 
Videreutvikling av Docmap, foretaksgruppens verktøy for dokumentstyring og 
avvikshåndtering, fortsetter i 2015. Bedre brukervennlighet og opplæringstiltak er 
vesentlige elementer, når brukere skal finne de styringsdokumenter de trenger.  
 
Registrering og behandling av forbedringsforslag og avvik er en viktig del av 
forbedringsarbeid. I tillegg er videreutvikling av Docmap en viktig del av 
kvalitetsarbeidet i regionen.  
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Fagråd 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, 
kreft, lunge, nyre, rus og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for barn og unge. 
 
Nordområdesatsningen 
Prosjekt Nordområdesatsningen viderefører sitt arbeid fra 2014 med å styrke 
samarbeidet mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser 
og delvis støtte til enkeltprosjekter. Budsjett for 2014 på 1,0 mill kroner videreføres og 
styrkes med ytterligere 1,0 mill kroner.  Styrkingen på 1,0 mill kroner er en konsekvens 
av at det er dratt inn en sæskilt bevilgning gitt til Finnmarkssykehuset HF i 2014 knyttet 
til Barentssekretariatet., som nå er lagt ned, jf. styresak 51-2014 Budsjett 2014 – 
justering av rammer nr. 1 (styremøte 29. april 2014).  
 
Midlene vil bli brukt målrettet i samarbeid med helseforetakene ut fra planlagte 
aktiviteter 
 
Regional perinatalkomité 
Regional perinatalkomité videreføres i 2015 med en budsjettramme på 0,8 mill kroner. 
Komiteen har en sekretær i 50 % stilling. Komiteen er organisert med en 
Regional komité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF 
 
2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 
Samhandlingsportal 
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF/Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST). Tiltaket skal tilgjengeliggjøre tilbud om 
opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet. 
Det forutsettes finansiering også fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF /NST og 
kommuner. 1,4 mill kroner foreslås foreløpig satt av i RHF-et.  
 
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.  
 
3. Realisere forskningsstrategien 
For 2015 er det lagt opp til å realisere gjenværende tiltak i gjeldende forskingsstrategi 
2010-2013 for Helse Nord. Arbeid med å utarbeide ny forskningsstrategi er påbegynt, 
og det vil i løpet av 2015 foreligge en oppdatert versjon. I arbeidet ligger også en 
evalueringsprosess av Helse Nords forskningssatsning i årene 2002-2012 som vil danne 
grunnlaget for arbeidet med utarbeidelse av ny strategi.  
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Forskningsbevilgningen for 2015 utgjør 140 mill kroner, noe som tilsier en realvekst på 
0,6 mill kroner. Av dette er 85,5 mill kroner øremerkede midler over statsbudsjett.  
 
4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
Informasjonsarbeid – samlet presentasjon av Helse Nords virksomhet 
Det er igangsatt et arbeid med å få laget en presentasjon av Helse Nords samlede 
virksomhet ved bruk av ulike virkemidler (film, nett, brosjyrer etc.). Presentasjonen har 
som formål å synliggjøre et kvalitetsmessig godt helsetilbud i landsdelen og bidra til 
rekruttering av helsepersonell. I tillegg skal den regionale ideen og hvordan de samlede 
ressurser i foretaksgruppen brukes til investeringer og til å binde helsetjenesten 
sammen med felles IKT systemer synliggjøres. Adm. direktør foreslår at RHF-et styrkes 
med 1 mill kroner som skal benyttes til informasjonsarbeid.  
 
Prosjekt Helsenorge.no 
Helse Nord RHF er med i et samarbeidsprosjekt med de andre regionene og 
Helsedirektoratet med formål å lage en portal, der man skal samle all 
pasientinformasjon og gjøre den lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Denne 
portalen er etablert som helsenorge.no. Helsedirektoratet har ansvar for og er eier av 
portalen. Helse Nord RHFs andel av prosjektet har for 2015 et budsjett på 2,4 mill 
kroner. 
 
Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet for det Regionale brukerutvalget videreføres i 2015 med en ramme på 5,44 
mill kroner etter prisjustering.   
 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
Helse Nord har fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell. 
Viktige tiltak for å arbeide både strategisk og konkret med å sikre nok personell er: 
 
Utdanningsprogram VOP/BUP 
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og 
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på samme nivå som i 2014. 
 
Spaniaprosjektet (tilflytningsprosjekt Nordland) 
Helse Nord RHF viderefører sitt toårige samarbeidsprosjekt Spaniaprosjektet med 
Nordland fylkeskommune, NAV og Nordlandssykehuset HF som ble inngått i 2014. 
Prosjektet ble opprettet for å rekruttere medarbeidere med kompetanse som det i dag 
er utfordrende å skaffe. Det gjelder i hovedsak leger og sykepleiere fra Spania.  
 
Prosjektet har iløpet av 2014 utviklet en rekrutteringsmetodikk. Det skal gjennomføres 
to rekrutteringsarrangement i Spania i samarbeid med Nordlandssykehuset HF, det 
første 30.-31. oktober 2014. 
 
Kompetanseheving DPS 
For budsjett 2015 er det satt av 1 mill kroner til kompetanseheving DPS, jf styresak 78-
2014. Midlene skal brukes til planlegging og gjennomføring av kompetanseprogram 
knyttet til traume og traumeforståelse innen psykisk helsevern i Helse Nord. Oppstart 
for kompetanseprogrammet er januar 2015. 
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6. Innfri de økonomiske mål i perioden 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer. 
 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav. 
 
Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 435 mill kroner og i 
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 520 mill kroner. 
 
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 435 mill kroner i 2015. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 
 
Nasjonale selskaper/tiltak 
Helseregionene arbeider med samordning på flere områder, herunder etablering av 
Sykehusbygg HF og utvidelse av Nasjonal IKT HF. Adm. direktør foreslår å sette av 10 
mill kroner til disse tiltakene.  
 
Øvrige endringer i Helse Nord RHF 
• Styrets budsjett videreføres som i 2014. 
• Internrevisjon videreføres som i 2014. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• Administrasjonen i RHF styrkes.  
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2014. 
• SKDE viderefører drift på 2014 nivå og planlegger å styrke regional registerenhet.  
• Helse Nord IKT øker budsjetterte inntekter fra 344 mill kroner til 434 mill kroner. 
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• Det er økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer. I hovedsak 

skyldes det økte kostnader til lønns- og personalsystem, SAS og SAS-relaterte 
moduler.  

• Vedr. tjenestekjøp videreføres budsjettet 2014.  
 

a) Styret i Helse Nord RHF 
Styrets budsjett er økt med 3,0 % lønns- og prisvekst for 2015. 
 
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2015/16 vil bli vedtatt av styret i desember 2014, og vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2015. Etter prisjustering er 
internrevisjonens budsjett for 2015 på 3,8 mill kroner. 
 
c) Regionalt brukerutvalg 
For 2015 er budsjettet prisjustert med 3,0 % og har en ramme på 5,44 mill kroner.  Av 
dette planlegges det med 4 mill kroner i utbetaling til brukertilskudd.  
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d) Administrasjonen i RHF 
Det foreslås endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf tabell under. 
 
I hovedsak er det opprettet inntil åtte nye stillingshjemler for 2015. En stillingshjemmel 
som var finansiert av prosjektmidler ut 2014 er innarbeidet i budsjettet og flyttet over 
til fagavdelingen. Det er trukket inn midler knyttet til to stillingshjemler i fagavdelingen. 
 
De nye stillingshjemlene beskrevet i tabell under. 
 

 
 
Det er gjort følgende organisatoriske endringer internt i Helse Nord RHF: 
 
Kvalitets- og forskningsavdelingen: 
• Det er opprettet en ny avdeling for kvalitet og forskning, der tanken bak 

formaliseringen av den nye avdelingen er å styrke evaluering, revidering og 
oppfølging av RHF-ets forskningsstrategi, kvalitetsstrategi og utdanningsstrategi. I 
tillegg skal avdelingen ivareta oppgaver innenfor pasientsikkerhet, analyse og 
rapportering av helsedata. Innovasjon/ny teknologi som innføring av nytt 
datasystem og planlegging/etablering av regionalt PET- og protonterapisenter blir 
også sentrale oppgaver for avdelingen. Avdelingen skal bestå av åtte årsverk. 

• Det er for budsjett 2015 opprettet tre nye stillingshjemler, jf tabell over.  
• Ytterligere fem stillingshjemler er flyttet over til kvalitets- og forskningsavdelingen 

fra fagavdelingen. 
 
Fagavdelingen: 
• Seksjon for kvalitet og rapportering bestod av fire stillingshjemler. I forbindelse med 

opprettelsen av ny avdeling er en stillingshjemmel trukket inn. 
• Seksjon for psykisk helsevern og rus er styrket med en stillingshjemmel fra 

eieravdelingen. 
• Det er trukket inn midler knyttet til en vakant stillingshjemmel fra seksjon for 

somatikk. 
 
Eieravdelingen: 
• Seksjonen for innkjøp skal styrkes ytterligere og det pågår en prosess for å ansette 

inntil fire kategoriledere for innkjøp.  
 
Administrasjonsavdelingen: 
• Det er opprettet en ny stillingshjemmel i administrasjonsavdelingen for 2015. 
 
 
 

Avdeling Stilling Formål
Kvalitets- og forskningsavdelingenKvalitets- og forskningsdirektør Overordnet ansvar for arbeidet med kvalitet og forskning 

Kvalitets- og forskningsavdelingenKvalitetssjef
Utarbeide og ivareta ny kvalitetsstartegi/forvalte oppgaver knyttet 
til nytt regionalt dataverktøy

Kvalitets- og forskningsavdelingenRådgiver
Styrke jobben rundt kvalitet, forskning, oppdragsdokument og 
pasientsikkerhet

Administrasjonsavdelingen Rådgiver
Styrke koordinering av ulike møtefora, RBU samt styrke 
saksbehandlingen for og rådgivningen til AD og stabsdirektør

Eieravdelingen Kategoriledere innkjøp, inntil fire stillingshjemle Styrke jobben og kvaliteten rundt innkjøp
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e) Konserntillitsvalgte/konserverneombud 
KTV/KVOs budsjett for 2014 er lønns- og prisjustert med 3,0 % og forutsetter uendret 
aktivitet fra 2014. 
 
Helse Nord har for tiden et konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne. 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Budsjettforslag 2015 for SKDE er basert på at driften videreføres på 2014-nivå for det 
nasjonale oppdraget. Rammen fra Helse- og omsorgsdepartementet ble lønns- og 
prisjustert i 2014, og forutsettes videreført med 12 mill kroner i 2015.   
  
Helse Nord RHF har det regnskapsmessige ansvaret for øremerkete midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er budsjettert på samme nivå som i 2014.  
  
Det er planlagt en ny stilling som analytiker (regional registerenhet).  
 
Gjeldende avtale med Helse Nord IKT om kjøp av utviklerkapasitet videreføres på 2014-
nivå. Det er tatt budsjettmessig hensyn til at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske 
universitet reduserer sitt tilskudd til SKDE i 2015.   
 
Adm. direktør foreslår at det settes av 2 mill kroner utover rammen til SKDE til 
eventuell opprettelse av nasjonalt register for variasjon i spesialisthelsetjenesten.  
 
g) Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT har lagt frem forslag til budsjett for 2015 i balanse. 
 
Helse Nord IKT er i en krevende periode med store IKT-investeringer, strukturelle 
endringer og fortsatt fokus på av stabil drift av kritiske IKT-systemer. Den økte 
andelen av prosjektfinansiering øker risikoen for at resultatet kan avvike fra 
balansekravet, men Helse Nord IKT mener at det må tas nødvendig risiko for å realisere 
Helse Nords ambisiøse mål innen IKT-området. 
 
Veksten i IKT-kostnadene vil fra 2015 være markant, blant annet som følge av at FIKS- 
prosjekter (nye kliniske systemer) og større infrastrukturprosjekter 
driftsettes/ferdigstilles de nærmeste årene. Dette genererer både økte 
avskrivningskostnader, rentekostnader, lisenskostnader og kostnader knyttet til 
systemdrift og brukerstøtte.  
 
Helse Nord IKTs bidrag til å nå regionens målsetninger kan deles inn i tre områder: 
 
1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IKT-løsninger 
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det 
stilles derfor strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene, både hva gjelder 
oppetider og feilrettingstider. Helse Nord IKT må sørge for kvalitetsmessig god IKT-
drift av systemene gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte endringshåndtering og 
høy teknisk IKT. I tillegg er det avgjørende å ha gode rutiner for feilhåndtering, både for 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 97



å håndtere enkeltbrukeres utfordringer, men også for å håndtere eventuelle uplanlagte 
driftstanser.  
 
Helse Nord IKT har gjennom strukturelle endringer og innføring av strukturerte 
arbeidsprosesser bidratt til redusert feilmengde og økt profesjonalisering av 
feilhåndteringen.  Dette har vært en kritisk forutsetning for å kunne realisere 
investeringsporteføljen innenfor IKT. 
 
Videre profesjonalisering av arbeidsprosesser og struktur er en forutsetning for å 
kunne opprettholde både kostnadseffektivitet og stabilitet i tjenestene. 
 
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT-løsninger 
Det er iverksatt flere prosjekter i regionen, som skal sørge for bedre understøttelse av 
pasientbehandlingen. Her nevnes særlig FIKS-programmet, innsyn i egen journal, 
innføring av e-Resept og elektronisk kurve- og medikasjonsprosjektet. Prosjektene har 
gitt behov for ytterligere investeringer i IKT-infrastrukturen og endringer i 
applikasjonsporteføljen. Det gjelder prosjekter knyttet til opprettelse av datasenter, 
nytt operativsystem, etablering av drift- og overvåkningssenter, og nye 
integrasjonsløsninger. Prosjektene er et bidrag til både å realisere målsettinger i 
kvalitetsstrategien og sørge for utvikling av helsetjenesten. 
 
Helse Nord IKT bidrar med ressurser i FUNNKe-prosjektet og gjennomfører eget 
prosjekt for å sikre samhandlingen med primærhelsetjenesten (meldingsløft II). Begge 
prosessene bidrar til implementering av samhandlingsreformen. 
 
Økning av andel byggeprosjekter i Helse Nord krever at Helse Nord IKT i større grad 
bidrar til planlegging av og investerer i IKT i nybyggene. Det er viktige bidrag for i 
fremtiden kunne både ha effektiv IKT-drift og understøtte nye krav og behov som 
nybygging representerer. 
 
For Helse Nord IKT er det en stor utfordring å ha tilstrekkelig kapasitet til å 
gjennomføre den besluttede investeringsporteføljen, samtidig som kravene til stabil 
drift opprettholdes. Dette vil for 2015 kreve en streng prioritering og god planlegging 
av ressursbruken. 
 
3. Sørge for dokumentert effektivitet 
Helsedirektoratet har i år utarbeidet en sammenliknende analyse av IKT-funksjonene i 
helseregionene hvor effektivitetsindikatorer inngår. Helse Nord IKT har sammen med 
Helse Nord RHF bidratt med innspill til arbeidet. De foreløpige tallene fra analysen viser 
at Helse Nord er den regionen som har laveste andel IKT-kostnader (i 2014) i forhold til 
regionens samlede driftskostnader. Når det gjelder IKT-kostnader pr. DRG-poeng, har 
Helse Nord nest lavest kostnad, i følge analysen.  
 
Helse Nord IKT har igangsatt et internt prosjekt for å bedre virksomhetsstyringen. 
Målet er å utvikle gode styringsparametere for virksomhetsdriften, og å få bedre 
verktøy og metoder for oppfølging og utvikling av slike parametere.  
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Resultatbudsjett 
Tabellen under viser resultatbudsjett med inntekter og kostnader for Helse Nord IKT 
for 2015 med sammenlikningstall for 2014. 
 

 
 
 Nærmere om endringer i resultatbudsjettet fra 2014-2015:  
Økningen i SLA2- inntektene for 2015 skyldes i hovedsak: 
• Indeksregulering 3,1 % 
• Tjenesteendringer i form av nye systemer, ny funksjonalitet, volumendringer og 

andre kostnadsendringer 
 
Avskrivninger og lisensvedlikehold: 
• Økningen i budsjetterte avskrivninger for 2015 må ses i sammenheng med blant 

annet driftsetting av nye systemer i FIKS-prosjektet (herunder Sectra), investering i 
ny Oracle-avtale og at Windows 7-prosjektet ferdigstilles ultimo 2014.  

• Økningen i budsjetterte kostnader til lisensvedlikehold i 2015 skyldes innføring av 
regional Sectra-løsning for radiologi (FIKS), oppkjøp av DIPS-lisenser (Arena 
Panorama m.fl.) og nye Oracle-avtale.   

 
Prosjekt- og oppdragsinntekter 
• Økningen i budsjettet for 2015 må særlig ses sammenheng med økning i 

budsjetterte utgifter til forprosjektarbeid og utredningsarbeid. Videre er noen av 
inntektene som tidligere ble definert som SLA, her definert som prosjekt- og 
oppdragsinntekter. 

 

2 Service Level Agreement 

 

2014 2015

SLA -inntekter 166 600 176 500

Felles kliniske systemer- lisensvedlikehold 58 800 76 000

Avskrivninger 68 000 93 200

Prosjekt- og oppdragsinntekter 51 100 65 600

Linjeleie NHN 22 900

Sum inntekter 344 500 434 200

Lønn og andre personalkostnader (art 5-serien) 147 100 165 100
Andre driftskostnader 120 600 142 000
Avskrivinger 68 800 94 000
Rentekostnader 8 000 10 200
Linjeleie NHN 22 900

Sum Kostnader 344 500 434 200

Resultat 0 0
Alle beløp i  1000 kr

Resultatbudsjett Helse Nord IKT 2015

Inntekter

Kostnader
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Linjeleie 
• Økningen i budsjettet som følge av linjeleie er kun en budsjett- og 

regnskapstekniske endring for å synliggjøre kostnadene for helseforetakene og for å 
forenkle fakturerings- og regnskapsføringen. Frem til 2014 har Helse Nord IKT 
mottatt og betalt faktura for linjeleie fra Norsk Helsenett (NHN), og deretter 
viderefakturert helseforetakene basert på oversikt over hvilke linjer de bruker.  
Forslaget for 2015 er at linjeleien inngår i IKT-budsjettet, helseforetakene betaler 
månedlige a-konto beløp med utgangspunkt i årsbudsjettet for aktuell linjeleie, og at 
beløpet avregnes ved årslutt mot faktiske påløpte kostnader. 

 
Økningen i kostnadsbudsjettet skyldes i hovedsak: 
• Økning i lønns- og personalkostnader skyldes generell lønnsøkning, 

pensjonskostnader og økning antall årsverk som følge av nye drifts- og 
prosjektoppgaver. 

• Økning i andre driftskostnader skyldes økte lisenskostnader for felles kliniske 
systemer, generell prisstigning og konsulentkjøp. 

• Rentekostnaden vil avhenge både av rentesats og utnyttelse av kredittrammen. 
 
Investeringsramme Helse Nord IKT 2015 
Investeringsrammen til Helse Nord IKT for 2015 er i vedtatt investeringsplan satt til 
191 mill kroner, jf styresak 78-2014. 
 

 
 
  

HN-IKT Plan 2015

Programvare og IKT utstyr 77 100
HN-IKT datarom UNN 47 000
Datarom 66 900

SUM HN-IKT 191 000
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h) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter videreføres i 2014, jf tabell under. Prosjektene er i hovedsak 
nærmere omtalt tidligere i dokumentet. 
 

 
 
Nasjonalt nødnett er ikke ytterligere styrket i 2015 på grunn av at store forsinkelser i 
utbyggingen av det nasjonale nødnett medfører at det forventes en forsinket innføring i 
vår region. 
 
Etablering/utbyggingen av nytt ambulansehelikopter i Hålogaland styrkes med 
ytterligere 30 mill kroner for 2015, noe som gir en ramme på 40 mill kroner i RHF-
budsjettet for 2015, jf styresak 72-2013 Plan 2013-2017, inkl rullering av 
investeringsplan. I tillegg har adm. direktør foreslått at det settes av ytterligere 9,5 mill 
kroner til legetjenesten på ny helikopterbase på Evenes. Beløpet skal fordeles til 
helseforetakene, jf. styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen- rammer og 
føringer. 
  
Nye prosjekter med oppstart i 2015 er revisjon av inntektsmodell psykiatri og rus som 
skal pågå vår og høst 2015. Det er satt av 0,5 mill kroner til prosjektet. 
  
  

Prosjektnavn Budsjett 2015
Nasjonalt nødnett 41 000 000                                                       
Ambulansehelikpoter Midtre Hålogaland 40 000 000                                                       
Nasjonal IKT 17 868 000                                                       
Doman 2 500 000                                                          
Nordområdesatsning 2 010 630                                                          
Internasjonal helse 2 000 000                                                          
Helsenorge.no 1 840 000                                                          
Norsaftey AS, tilskudd 1 400 000                                                          
Utdanningsprogram VOP/BUP 1 400 000                                                          
Kunnskapssenteret 1 000 000                                                          
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000                                                          
FIKS 1 000 000                                                          
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000                                                             
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                             
Tilflytningsprosjekt Nordland 500 000                                                             
Kostnad per pasient (KPP) 500 000                                                             
Regional perinatalkomité 309 000                                                             
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000                                                             
Samhandlingsreformen 104 000                                                             
SUM 115 831 630                                                     
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i) Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.  
 
For 2015 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer som 
i hovedsak skyldes: 
• Økning i kostnader knyttet til regional systemenhet, økte driftskostnader knyttet til 

modul for e-dag og en generell prisjustering på driftstjenester fra Bluegarden og 
Helse Nord IKT knyttet til lønns- og personalsystemet. 

• Økte driftskostnader knyttet til drift av ny server for SAS ASJ, avskrivningskostnader 
knyttet til investering i modul MU2 (medarbeiderundersøkelsen) og kostnader til 
endring i SAS som en følge av FIKS prosjektet (HOS).   

 
j) Kjøp av tjenester 
Det er flere områder der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på 
områder med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er: 
• Luftambulansen 

Budsjettrammen for 2015 er på 384 mill kroner etter prisjustering, noe som tilsier 
en økning på 40,3 mill kroner fra 2014. I styresak 78-2014 ble det tilført 30 mill 
kroner i forbindelse med nytt ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. I tillegg har 
adm. drektør foreslått at det settes av ytterligere 9,5 mill kroner til å finansiere opp 
legetjenesten i forbindlese med helikopterbase på Evenes, jf. styresak 116-2014 
Budsjett 2015 foretaksgruppen – rammer og føringer. 

• Helseradionett/nødnett 
Netto budsjettramme 2015 for nødnett/helseradionett er på 48,2 mill kroner etter 
prisjustering. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det beregnes 
vedlikehold og oppgradering av det gamle helseradionettet.  

• Utenlandsbehandling 
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet er for 2015 på 18 mill kroner.  

• Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten, og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Helse 
Nord RHF viderefører budsjettet i 2015, med en ramme på 106,8 mill kroner. 

• Kjøp av private helsetjenester har for 2015 en foreslått netto ramme på 402 mill 
kroner. Rammen for 2015 er en videreføring av rammen for 2014 inkl en 
prisjustering på 3 % og en omdisponering av 2 mill kroner fra ramme til kjøp av 
tjenester fra private avtalespesialister, for å øke kjøpet innen TSB. I statsbudsjett 
2014 ble Helse Nord RHF tildelt midler til økt kjøp innen private ideelle, rus, 
psykiatri og rehabilitering på til sammen 52,6 mill kroner. I løpet av 2014 er det 
inngått nye avtaler knyttet til disse midlene for 33,9 mill kr knyttet til rus (TSB). 
Samtidig er psykisk helsevern styrket med 11,5 mill sammenlignet med 2014. For 
budsjett 2015 er det fortsatt 7 mill kroner som det ikke er inngått noen avtaler på. 

• Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister har for 2015 en budsjettramme på 
70,3 mill kroner. Det er en videreføring av rammen for 2014 med en prisjustering på 
3 %, korrigert for omdisponering av 2 mill kroner, jf. kommentar i kulepunkt over.   
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• Nasjonalt gjestepasientoppgjør 
Det er opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at økte pensjonskostnader ikke 
dekkes gjennom ISF-ordningen, og derfor må håndteres særskilt av RHF-ene. For 
2014 er det i budsjettet til Helse Nord RHF satt av 20,6 mill kroner til å dekke dette 
kravet. 

• Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 49,9 mill 
kroner inklusive regionssenter på Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 9,9 
mill kroner.  Dette er en økning på 4 mill kroner fra 2014. 

 
k) Investeringer 
Helse Nord RHF planlegger følgende investeringer i 2014: 
• Felles innføring kliniske system (FIKS) har en investeringsramme på 69,0 mill kroner 

i 2015. Total investeringsramme i perioden 2011-2016 er 344,6 mill kroner. 
 

I styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan er det satt av 10 
mill kroner til investeringer i RHF-et. Det foreslås også en omdisponering av tidligere 
års ubrukte investeringsmidler på 3,4 mill kroner som tas inn i 2015.  
 
• Investering Modul kostnad per pasient (KPP): Helse Nord skal innføre metode for å 

beregne kostnad pr. pasient, der det er behov for å investere i en modul som 
hjelpeverktøy.  

• Innskudd egenkapital Sykehusbygg HF: Ved opprettelse av nytt selskap, Sykehusbygg 
HF, er det forventet at Helse Nord vil investere for 1,3 mill kroner for kjøp av 
eierandeler. Selskapet eies med ¼. 

• Innskudd Egenkapital KLP: 0,25 mill kroner 
 

Adm. direktør foreslår videre 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. I tillegg blir rammen 
avsatt i plan 2015-2018 (10 mill kroner) benyttet til å finansiere prosjektet. 
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 håndteres 
administrativt ved journalarkivet3.  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 
portalen helsenorge.no. Det overordnede målet er todelt: 
 
• Pasienter skal i større grad bli en aktiv partner for ivaretakelse av egen helse, 

patient empowerment. 
• Virksomheten skal tilby en kvalitativt bedre helsetjeneste.  
 

3 Se rapport forprosjekt, http://www.telemed.no/elektronisk-tilgang-til-egne-journaldata.5072004.html 
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Oppsummering investeringer 2015 
For 2015 planlegges det investeringer for til sammen 287,5 mill kroner i Helse Nord 
RHF, inkl Helse Nord IKT, jf tabell under. 
 

 
 
Helse Nord IKT har for 2015 en vedtatt investeringsramme på 191 mill kroner, jf. 
styresak 78-2014. 
 
FIKS har en investeringsramme for 2015 på 69 mill kroner. 
 
I RHF-et foreslås det investeringer på til sammen 27,5 mill kroner, jf tekst i avsnitt over. 
 
 

Oversikt investeringer 2015 
Helse Nord IKT 191 000         
FIKS 69 000           
Investeringer RHF 27 500           
Sum plan investeringer 2015 287 500         
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