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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 10.12.2014 
 

Styresak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og 

endring av resultatkrav 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi presise økonomiske rammebetingelser til 
helseforetakene for å forenkle regnskapsavslutning og resultatvurdering. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Revidert Nasjonalbudsjett 2014 og Omgrupperingsproposisjonen 2014 medfører 
endringer i inntektsrammer, kostnader og resultatkrav for 2014.  
 
Pensjon  
Det foreligger nå ny informasjon om endrede pensjonskostnader og pensjonspremier 
for helseforetakene for 2014 sammenliknet med forutsetningene i vedtatt budsjett. Det 
pågår for tiden kvalitetssikring av pensjonstallene nasjonalt, og dette vil kunne medføre 
endringer. Styret i Helse Nord RHF informeres om tallene som foreligger pr. dags dato 
og inviteres til å vedta prinsipper for Helse Nords håndtering av endringene.  
 
Pensjonskostnaden som inngår i resultatregnskapet er et uttrykk for endringen i 
framtidige pensjonsforpliktelser fra det ene året til det neste. 
 
I vedtatt budsjett 2014 er det lagt til grunn en pensjonskostnad på ca 1,5 mrd. kroner i 
Helse Nord. Ny beregning av pensjonskostnad viser at pensjonskostnaden reduseres fra 
1,5 mrd. kroner til om lag -300 mill. kroner for 2014, dvs. en samlet reduksjon på om lag 
1,8 mrd. kroner. Endringen skyldes:  
• Oppdaterte parametre for fastsettelse av pensjonskostnad gir en merkostnad på 

+0,3 mrd. kroner. Denne videreføres og er kompensert for 2015.  
• Ny uførepensjonslov gir en besparelse på -0,5 mrd. kroner. Dette er en 

engangseffekt for 2014.  
• Innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 eller senere gir en 

besparelse på -1,6 mrd. kroner.  Dette er en engangseffekt for 2014. 
 
Regjeringen legger opp til at om lag 1/3 av kostnadsreduksjonen motsvares av redusert 
inntektsramme, slik at basisbevilgningen blir satt ned med 649,3 mill. kroner. Om lag 
2/3 av kostnadsreduksjonen motsvares ikke av reduserte inntekter.  For Helse Nord 
innebærer dette at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i stedet setter et 
resultatkrav på + 1,301 mrd. kroner (foretaksmøte 17. desember 2014). Økt overskudd 
medfører styrking av egenkapitalen.  
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Siden Helse Nord har vedtatt et opprinnelig overskudd på 435 mill. kroner, vil nytt 
resultatkrav i utgangspunktet økes med 1,301 mrd. kroner til 1,736 mrd. kroner.  Den 
nasjonale inntektsmodellen legges til grunn for inndragning av basisramme i regionene. 
Dette medfører at resultatkravet for Helse Nord skjerpes med 133 mill. kroner 
sammenlignet med våre budsjettforutsetninger for 2014 (sum av redusert basisramme 
og økt resultatkrav er 133 mill. kroner høyere enn reduksjon i kostnad). Det foreslås å 
belaste RHF for denne ekstra skjerpelsen og at resultatkravet samlet settes til 1,603 
mrd. kroner.   
 
Adm. direktør foreslår at 600 mill. kroner dras inn, fordelt mellom helseforetakene 
basert på inntektsmodellen, og at Helse Nord RHFs ramme reduseres med 49,3 mill. 
kroner. Resultatkravet til det enkelte helseforetak må økes med differansen mellom 
kostnadsreduksjonen og reduksjon av basisramme. Skjerping av resultatkrav i 
resultatvurdering av eier (133 mill. kroner) er da belastet Helse Nord RHF.  Dette sikrer 
at forutsetningene for økonomisk resultatvurdering i helseforetakene og 
foretaksgruppen beholdes uendret, og avvik fra budsjett ved årets slutt vil være det 
reelle resultatavviket for året. 
 
Tabellen oppsummerer den tekniske beregningen: 
 

  
Pensjonspremien er det beløpet som innbetales til helseforetakenes 
pensjonsleverandører årlig. Pensjonspremien øker utover forutsetningene i budsjett 
2014.  Helseforetakene er gitt anledning til å bruke premiefondet1 til å dekke økt 
pensjonspremie i 2014.  
 
Reduksjon av basisramme (649,3 mill. kroner) motsvares også av økt 
driftskredittramme for Helse Nord i 2014. Beløpet skal tilbakebetales til HOD 29. 
desember 2014, og Helse Nord RHF vil i denne sammenheng vurdere økt opptak av 
kassakreditt.  
 
I sum innebærer dette en svekkelse av likviditeten i helseforetakene med 600 mill. 
kroner. Dette foreslås håndtert slik at RHF for 2014 gir helseforetakene et tilsvarende 
forskudd. En vil komme tilbake til styret med forslag til permanent løsning i 
februar/mars 2015. 
 

1 Helseforetakene har premiefond hos pensjonsleverandør. Til premiefond tilbakeføres overskudd fra 
helseforetakenes pensjonskasser, dersom den faktiske avkastningen av pensjonskassenes 
kapitalforvaltning har oversteget den garanterte avkastningen (som bestemmes av Finanstilsynet). 

Endring resultatkrav 2014 RHF Finnmarks UNN NLSH Helgelands Sykehus HN-IKT Total
Tall i 1000 kroner sykehuset sykehuset Apoteket
Pensjonskostnad vedtatt budsjett 2014 A 9 976 171 322 723 453 400 188 156 388 12 465 20 552 1 494 344
Ny beregning pensjonskostnad desember 2014 B 3 600 -43 300 -156 300 -99 300 -41 000 1 600 11 900 -322 800
Reduksjon pensjonskostnad C=B-A -6 376 -214 622 -879 753 -499 488 -197 388 -10 865 -8 652 -1 817 144

Inndragning av basisramme (inntektsmodell) D -49 300 -95 821 -252 763 -161 658 -89 758 0 0 -649 300

Endring av resultatkrav E =D-C -42 924 118 801 626 990 337 830 107 630 10 865 8 652 1 167 844
avrunding F -476 199 10 170 370 135 -152 256
Vedtatt resultatkrav 2014 G 410 000 15 000 0 0 10 000 0 0 435 000
Nytt resultatkrav 2014 I=E+F+G 366 600 134 000 627 000 338 000 118 000 11 000 8 500 1 603 100
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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 2,13 mill. kroner, og dette foreslås bevilget 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  Dette fordi UNN nå har ansvar for å gi 
slikt tilbud til hele regionen uten at det foretas interne oppgjør for behandling mellom 
HF-ene i regionen. I en fremtidig løsning kan dette endres. 
 
Transporttilbud psykisk syke 
Helse Nord er bevilget er særskilt tilskudd på 2 mill. kroner i 2014 og 4 mill. kroner i 
2015 som skal brukes til å bidra til å sikre verdig transport for psykisk syke.  
 
Helse Nord finner det mest formålstjenlig å bruke allerede eksisterende 
ambulansetjeneste til transport av psykisk syke. Adm. direktør foreslår at midlene 
fordeles etter behovskomponenten i inntektsmodell for psykisk helse. Midler for 2014 
skal brukes til kompetansehevende tiltak i prehospitale tjenester i forhold til 
problemstillinger knyttet til transport av alvorlig psykisk syke. Midlene kan overføres 
til 2015. 
 
Det er viktig å styrke samarbeid og samhandling mellom fagmiljøet innenfor psykisk 
helse og TSB, prehospitale tjenester og kommunene. Dette samarbeidet skal bidra til å 
forebygge behovet for innleggelser og tvang, jf. føringer fra Regional plan for redusert og 
riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord 2012-1015, som ble utarbeidet på 
oppdrag fra HOD. Erfaringer viser at aktiv bruk av ambulante akutteam, forebyggende 
arbeid og tidligere tilgang til helsehjelp kan redusere behovet for tvang. Midler for 2015 
(4 mill. kroner) vil fordeles mellom helseforetakene og skal brukes til dette formålet. 
 
Tuberkuloseforebyggende arbeid 
HOD har bevilget 125 000 kroner i 2014 til dette formålet. Styret har prioritert 1 mill. 
kroner til formålet, jf. styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av 
investeringsplanen 2015-2022. HODs bevilgning bidrar til å finansiere tiltaket. 
 
Etablering av ø-hjelpsplasser i kommunene 
Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold innfases gradvis i kommunene i perioden fra 
2012 til 2015. Kommunene i Nord-Norge har søkt om noe mindre tilskudd til etablering 
av ø-hjelpstilbud enn forutsatt. 1,32 mill. kroner tilbakeføres derfor til basisrammen og 
fordeles mellom helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Kvalitetsmidler 
Helseforetakene fikk tildelt midler i 2013 og 2014 til kvalitetstiltak. Ikke alle tiltak er 
ferdigstilte, og helseforetakene har bedt om at deler av bevilgningen flyttes til 2015. Det 
trekkes inn ramme i 2014, og det må disponeres tilsvarende i 2015.  
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Investeringsramme RHF 
Det var opprinnelig budsjettert med 25 mill. kroner i ramme til styrets disp. i 2014. 
Beløpet er disponert til bygg for kliniske kontorarbeidsplasser ved Nordlandssykehuset 
HF, jf. styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013. Investeringsrammen flyttes til 2015. Rammen for 
prosjektet vil flyttes til helseforetaket i 2015 (håndteres i sak om konsolidert budsjett 
2015).  
 
Adm. direktørs vurdering 
Store tekniske endringer i pensjonskostnader kompliserer kommunikasjon og 
oppfølging av styringskrav. Adm. direktør foreslår å håndtere disse endringene slik at 
de ikke gir seg utslag i avvik fra styringsmål og likviditet til helseforetakene i 2014. Det 
vil si at resultatkravene settes slik at avvik fra resultatkrav blir det samme som før 
denne endringen. RHF-et gir HF-ene forskudd slik at likviditeten ikke påvirkes. 
 
De endrede resultatkravene må stadfestes i foretaksmøte, fortrinnsvis i første ordinære 
foretaksmøte i februar 2015. 
 
For Helse Nord totalt skjerpes resultatkravet med om lag 133 mill. kroner 
sammenlignet med budsjettforutsetningen for 2014. Dette foreslås belastet RHF i sin 
helhet.  
 
Det kan fortsatt komme endringer i de endelige tallene, og da bør også resultatkravene 
justeres. I tilfelle vi får ny informasjon frem til styremøtet, vil adm. direktør legge frem 
et oppdatert forslag til vedtak i styremøtet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som 

følge av reduserte pensjonskostnader i 2014.  
 
2. Styret vedtar at nye resultatkrav til helseforetakene fastsettes slik at 

forutsetningene for økonomisk resultatvurdering i helseforetakene ikke endres. 
Styret fastsetter resultatkravene til helseforetakene som følger:  

 
Finnmarkssykehuset HF +134 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +627 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF +338 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +118 mill. kroner  
Sykehusapotek Nord HF +11 mill. kroner  
Helse Nord IKT +8,5 mill. kroner 
Helse Nord RHF +366,6 mill. kroner  
SUM +1 603,1 mill. kroner  
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3. De endrede resultatkrav stadfestes i foretaksmøtene med helseforetakene, 
fortrinnsvis i første ordinære foretaksmøte i februar 2015. 

 
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering. 
 
5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  
 

 
 

 
 

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

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

Forskningsmidler  -22 000 20 000 2 000 0

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

DRG-nettverk -100 100 0

FUNNK-e -1 580 390 820 370 0

Barentssamarbeid 921 -921 0

Blodbestrålingsenhet -1 530 1 530 0

Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv) -250 250 0

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

Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk -175 175 0

Etablering av familieambulatorium -2 000 2 000 0

FIKS prosjektstøtte -20 000 1 739 12 971 2 757 2 533 0

FIKS oppdatert fordeling 343 -1 465 1 102 20 0

Kvalitetsmidler ubrukt 2013 0

DeVaVi -450 450 0

Individuell pasientmedvirkning -2 500 2 500 0

Økt overskudd -43 000 43 000 0

Kompetanse nyfødt/intensiv -150 150 0

Pensjon -49 300 -95 821 -252 763 -161 658 -89 758 -649 300

Fagnettverk -1 263 749 494 20 0

Satsningsprosjekt helsefaglærlinger -500 500 0

Endring takster PET 2 130 2 130

Tuberkuloseforebyggende arbeid 125 125

Tilbakeføring økt tilskudd innkjøpsfunksjon 3 000 -480 -1 257 -786 -478 0

Helsesøster Svalbard -250 250 0
Avslutning respiratorprosjekt -150 150 0
Kvalitetsmidler flyttes 2015 3 680 -500 -2 045 -785 -350 0
Barentssamarbeid prosjektmidler -200 200 0
Tertialets forbedringsarbeid "Slagalarm" -250 250 0
Tertialets forbedringsarbeid "Fra sist til først" -250 250 0
Anskaffelse rehabiliteringstjenster -280 280 0
Opprydding oppgjør med andre regioner -2 000 320 838 524 318 0

Justert basisramme 2014 1 115 557 335 680 1 314 406 4 191 029 2 524 324 1 091 568 10 572 565

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 763                       50 794                  26 286                  77 844                  

Sykestueprosjekt 8 900                    8 900                    

Kvalitetsregistre 30 500                  30 500                  

Prostatasentre -                        1 550                    1 550                    3 100                    

Dropouts -                        2 000                    2 000                    

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

Ø-hjelpsplasser 179                       598                       351                       192                       1 320                    

SUM 31 415                  -                        9 836                    56 695                  29 455                  964                       128 365               
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6. Investeringsrammen fastsettes slik:  
 

 
 
  

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 34 828                  34 828                  

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 533                    3 533                    

NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014 0                            0                            

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med fun  2 130                    2 130                    

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 130                    2 130                    

Regionsentere for døvblinde 38 888                  6 991                    45 880                  

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 578                    2 578                    

Ufordelt kompetansesentra 3 122                    3 122                    

Forskning resultatbasert 34 182                  2 268                    58 483                  9 461                    906                       105 300               

Forskningsmidler (450)                     450                       -                       

Regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge 300                       300                       

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 700                    4 700                    

Transporttilbud psykisk syke -                       332                       788                       556                       324                       2 000                   

SUM 74 750                  3 122                    2 600                    114 331               10 017                  1 680                    206 500               

Investeringsrammer 2014 2015
Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000
Sum UNN 541 350 520 000
SUM NLSH 816 450 590 100
SUM Helgelandssykehuset 55 650 87 100
SUM HN-IKT 112 800 191 000
Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000
FIKS 83 700 69 300

RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 0
Pasientens innsyn i egen journal 25 000
Omstillingsmidler/ENØK 0
RHF styrets disp avsatt til kontorfløy NLSH 0 85 000
PET senter 25 000
Datarom UNN P 85 6 000
Kirkenes p 85
A-fløy p 85 
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85
Sum Helse Nord RHF 10 000 173 000

Sum investeringsplan 1 862 700 2 094 500
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7. Adm. direktør gis fullmakt til mindre administrative endringer i helseforetakenes 
inntektsrammer.  

 
 
Bodø, den 10. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Administrative bevilgninger 
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Vedlegg 
 
 
Administrative tildelinger til informasjon 
Tiltakene nedenfor er administrative endringer som finansieres gjennom flytting av 
budsjett fra Helse Nord RHF til helseforetakene.  
 
Kompetanse nyfødt-/intensiv Nordlandssykehuset (NLSH) 
For å opprettholde kompetansen ved nyfødt-/intensivavdeling for nyfødte ved 
Nordlandssykehuset er det bevilget 0,15 mill. kroner i tråd med budsjettinnspill.  
 
Fagnettverk 
Det er fordelt 1,26 mill. kroner til ulike fagnettverk i regionen.  
 
Satsningsprosjekt helsefaglærlinger 
NLSH ivaretar en regional funksjon i prosjektet, og 0,5 mill. kroner tildeles 
helseforetaket. 
 
Helsesøster Svalbard 
Helsesøstertjenesten på Svalbard har vært drevet som prosjekt, eksternt finansiert til 
og med 1. august 2014. Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
lokalstyret i Longyearbyen anbefaler at tilbudet opprettholdes. Adm. direktør foreslår å 
bevilge 0,25 mill. kroner for 2014.  
 
Tilbakeføring kategoriledere innkjøp 
I vedtatt budsjett 2014 ble det fordelt 3 mill. kroner til helseforetakene. Ansettelse av 
kategoriledere skal skje i RHF-et, og midlene dras derfor tilbake.   
 
Avslutning respiratorprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Adm. direktør har bevilget kr 150.000,- til å ferdigstille prosjektet Jeg puster – altså er 
jeg. Et prosjekt som utvikler e-læring knyttet til behov for langtids mekanisk 
ventilasjon. 
 
Forskningsmidler  
Det er foretatt mindre korrigeringer av forskningstildelingen.  
 
Tertialets forbedringsarbeid 
Premie for 1. tertial er overført til henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og NLSH. 
Finnmarkssykehuset HFs prosjekt Fra sist til først har redusert antall fristbrudd. 
Nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehusets Prosjekt slagalarm har ført til raskere 
hjerneslagbehandling. 
 
Rehabilitering 
I plan 2014 ble 1 mill. kroner lagt til UNN for oppfølging av rehabiliteringen. Det gjøres 
imidlertid tiltak også i Finnmarkssykehuset HF og i Nordlandssykehuset HF, og deler av 
bevilgningen flyttes fra UNN. Beløp vil legges inn etter tilbakemelding fra 
helseforetakene.  
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Oppgjør mellom regioner 
Det flyttes 2 mill. kroner til helseforetakenes rammer for å betale fakturaer til andre 
regioner for blant annet opphold på pasienthotell. Dette gjelder fakturaer som tidligere 
har vært bestridt som følge av uklare regelverk.  
 
Barentssamarbeid prosjektmidler 
Finnmarkssykehuset HF er bevilget 0,2 mill. kroner til oppfølging av avtaler om 
ambulanseplassering over grensen mot Nordvest Russland og helsesamarbeid med 
Murmansk fylke og Petchenga.  
 
Anskaffelse rehabiliteringstjenester 
UNN har bidratt i arbeidet med anskaffelse av rehabiliteringstjenester og kompenseres 
for sine kostnader (0,28 mill. kroner).  
 
Pasienttilfredshet og kommunikasjon  
Helgelandssykehuset HF gjennomfører et pilotprosjekt. Med sikte på videre utrulling i 
regionen bevilges 0,45 mill. kroner til forskningsdelen i prosjektet.  
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 10.12.2014 
 

Styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - 

overordnete mål 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om de 
overordnede mål som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, 
vurdere og håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. 
Risikostyring tydeliggjør sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse 
Nord styrer etter og risikoer som kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-
2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord, har adm. direktør i Helse Nord RHF 
satt overordnede mål for risikostyring for 2015. Disse målene er satt ut fra de 
utfordringene som er vurdert å kreve mest oppmerksomhet i 2015.  
 
Sammendrag 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard 
som bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess 
og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten.  
 
Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, 
etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale 
helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved planlegging, utredning, 
beslutning om, og iverksetting av tjenestetilbud. 
 
Helse i nord, der vi bor er vår visjon. Befolkningens helse og særskilte utfordringer skal 
være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsak 
kunne få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der folk bor 
kombinert med samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse.  
 
Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom 
helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. 
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Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene 
skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse 
Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og 
opplæring av pasienter og pårørende.  Det skal arbeides etter systemer som sikrer at 
aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med lovgivningen.     
 
Gjennom høsten 2014 har en arbeidsgruppe risikovurdert alle delmålene i Helse Nords 
viktigste mål for planperioden (2015-2018). De overordnede målene for planperioden 
er: 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp  
• Realisere forskningsstrategien  
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
• Innfri de økonomiske mål i perioden  
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Delmålene er risikovurdert med hensyn til Helse Nord RHFs interne vurdering av 
sannsynlighet og konsekvens for manglende oppfyllelse av delmål. Det er senere gjort 
en vurdering av de områder som faller i rød sone.  
 
Etter diskusjon i direktørmøte1 8. desember 2014 har adm. direktør satt følgende tre 
målområder for risikostyringen i 2015. Alle er i tråd med overordnede mål i plan for 
Helse Nord 2015-2018. 
 
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Delmål  
o Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at 

det ikke forekommer fristbrudd. 
o Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og 

tas i bruk i daglig drift. 
o Iverksette tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen 

utgangen av 2016.  
o Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional 

kreftplan. 
 
Kunnskap om og resultater i helsetjenesten, som tidligere ikke fantes eller var 
forbeholdt det interne liv, blir mer tilgjengelig for alle. Den økte åpenheten er en styrke 
for tilliten til helsetjenestene. Kunnskap og resultater er grunnsteiner i arbeidet med 
forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Tjenestetilbudet skal baseres på behov i befolkningen og sikre at ressursene rettes inn 
mot de pasientgrupper som trenger tjenestene mest og hvor nytten er godt 
dokumentert. I henhold til Stortingsmelding nr. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge 
tjenester, skal helsetjenestene prioriteres og fordeles likeverdig.  

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord og adm. direktør i Helse Nord RHF 
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Helse Nord har en desentralisert sykehus- og institusjonsstruktur. Eksisterende 
tekniske løsninger er ikke godt nok utviklet for å understøtte samhandling for 
diagnostikk og informasjonsutveksling verken mellom helseforetakene eller mellom 
spesialist- og kommunehelsetjenesten.  
 
Regionale fagplaner skal bidra til helhetlige pasientforløp, kortere ventetider og mest 
mulig standardisert behandling, samtidig som individuelle behov ivaretas.  
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven vil skjerpe kravene til ventetid og 
fristbrudd ytterligere. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen videreføres som et 
femårig program fra 2014, hvor alle tiltakspakker videreføres. 
 
Målområde 2: Innfri de økonomiske mål i perioden 
 
Delmål:  
o Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes 

helseforetakene mot større svingninger i inntektsforutsetningene. 
o Ta ut gevinstene av FIKS–programmet og andre investeringer. 
 
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 skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet.  For å oppnå dette skal 
foretaksgruppen ha økonomisk overskudd i en periode for å sikre bærekraft og 
likviditet til å gjennomføre investeringene. Helse Nords konsernbestemmelser for 
investeringer bidrar til et beslutningsgrunnlag som dekker kvalitet, økonomi, 
organisasjonsutvikling og andre konsekvenser. Konsernbestemmelsene er derfor et 
viktig virkemiddel for å prioritere riktig mellom drift og investeringer.  
 
Målområde 3: Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig 
utvikling 
 
Delmål:  
o Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan. 
 
Det er til dels store variasjoner i tilstanden for anlegg innenfor det enkelte helseforetak 
og mellom helseforetakene i Helse Nord. Om lag 50 % av vedlikeholdsetterslepet løses 
gjennom Helse Nords investeringsplan for nybygg og ombygginger, mens resterende 
utfordring må håndteres i helseforetakenes årlige vedlikeholdsbudsjett. 
 
Nybygg, ombygginger og vedlikehold skal gjennomføres slik at de samsvarer med den 
faglige utviklingen. Faglig utvikling skjer løpende, og det stiller store krav til fleksibilitet 
i utforming av bygg og tilrettelegging for bruk av medisinsk teknisk utstyr. Det er et 
krav i oppdragsdokumentene til HF-ene at de skal ha et vedlikeholdsnivå som 
opprettholder verdien av anleggene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de overordnede målene som legges til 

grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015, til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene som er 

satt for risikostyringen i Helse Nord i 2015. 
 
 
Bodø, den 10. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Gros/Nohr/Forbergskog , 75 51 29 00 Bodø, 10.12.2014 
 

Styresak 150-2014/3 Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og 

målsettinger for vekst, oppfølging av styresak 

103-2014 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 i 
styremøte, den 2. oktober 2014. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. 
direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om behov og målsettinger for 
vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Videre behandlet styret styresak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord 
RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak i styremøte, den 26. november 2014. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2, kulepunkt nr. 6: Ønsket vekst innen TSB og 
psykisk helsevern bør ikke bare måles i kostnader. Det må utvikles nye måleindikatorer 
som gir et bedre bilde av tilbudet som gis til denne pasientgruppen. 
 
Denne styresaken omhandler kostnader, årsverk og aktivitet innen psykisk helsevern 
og TSB1. Sakens bakgrunn er den gylne regel som innebærer at det skal være større 
vekst innen psykisk helsevern og TSB enn i somatikken, jf. Helse Nords 
oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, kap. 3 Aktivitet: Aktiviteten innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) skal 
prosentvis være større enn økning i somatikken.  
  

1 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Omtales også som rus. 
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Kostnadssiden 
Tabell 1: Driftskostnader i Helse Nord for psykisk helsevern for voksne, barn, unge og rus, 
samt somatiske fag i kroner og % av landsgjennomsnittet 

 Kr/innbygger % av gjennomsnitt 

Prosent 
realendring 
2012-2013 

Somatiske spesialisthelsetjenester 20 147 122 -0,2 
Psykisk helsevern 4 709 112 -2,2 
- herav PHV for voksne 4 784 109 -0,3 
- herav PHV for barn og unge 4 431 126 -0,9 
TSB 916 87 -2,1 
Annet 4 468 242 -3,3 
Totalt pr. innbygger 30 044 128 -1,0 
Kilde: SAMDATA 2013 

  
 

 
Tall fra SAMDATA 2013 viser at Helse Nord har høyere kostnader enn 
landsgjennomsnittet både innen psykisk helsevern/rus (TSB) og somatikk.  Den 
negative realendringen er størst innen psykisk helsevern på grunn av de 
kostnadsdrivende investeringer i blant annet sykehusbygg, som i hovedsak er innen 
somatiske fagområder. 
 
Årsverk innen psykisk helsevern  
Tabell 2: Årsverk av leger og psykologer i psykisk helsevern for voksne, barn og unge pr. 
10 000 innbyggere for Helse Nord 2013, landsgjennomsnitt og avvik fra 
landsgjennomsnitt. 
 

 
Helse Nord Gj.snitt Avvik 

Leger PHBU  0,4 0,9 -0,5 
Psykologer PHBU  0,9 2,0 -1,1 
Leger PHV  3,9 3,6 0,3 
Psykologer PHV  4,8 3,9 0,9 
Avtalespesialister/psykiatri  0,1 0,4 -0,3 
Avtapespes./psykologer 0,4 0,8 -0,4 

Kilde: SAMDATA 2013 
 
Lege- og psykologdekningen i Helse Nord er høyere enn landsgjennomsnittet for både 
leger og psykologer i psykisk helsevern for voksne. Samtidig er det lavere dekningsgrad 
av psykologer og leger innen psykisk helsevern for barn og unge. Det er også lavere 
dekning av avtalespesialister innen psykisk helsevern.  
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Utviklingen i årsverk 
Tabell 3: Årsverk for psykisk helsevern for voksne, barn og unge og TSB for 2012 og 2013 i 
andel pr. 10 000 innbyggere og i prosent av landsgjennomsnitt 
 

  2013 % av gj.snitt 2012 % av gj.snitt 
PHBU 46,3 140 41,3 129 
PHV 49,2 122 49,9 118 
TSB 

 
85 

 
104 

Kilde: SAMDATA 2013 
 
Den generelle dreiningen fra døgn til dag/poliklinikk har ikke gitt reduksjon i antall 
årsverk. Det kan delvis skyldes at ambulant virksomhet krever store fagressurser, 
samtidig som det ikke kan registreres mer enn én konsultasjon, når to behandlere reiser 
ut sammen.2 
 
På foretaksnivå ligger Helgelandssykehuset HF lavest og nærmest landsgjennomsnitt 
med 103 %, mens Finnmarkssykehuset HF er høyest med 224 %. Det er tilsvarende som 
for somatiske fag.   
 
Aktivitet, ventetid og fristbrudd 
Tall fra NPR for oktober 2014 viser en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern for voksne på 4 % sammenlignet med samme periode i 2013. Gjennomsnittlig 
ventetid var 43 dager, og det var registrert 20 fristbrudd. Innen psykisk helsevern for 
barn og unge var det en vekst på 4 % i poliklinisk aktivitet. Samtidig var det registrert 
22 fristbrudd, og gjennomsnittlig ventetid var på 44 dager. Rusområdet har hatt lavere 
aktivitet enn planlagt i år, både målt i antall polikliniske konsultasjoner, antall 
utskrivninger og liggedøgn. Andel polikliniske konsultasjoner er 9 % lavere enn i fjor. 
Ventetiden i oktober 2014 var 42 dager, og det var ingen registrerte fristbrudd. 
 
Tabell 4: Antall pasienter pr. 10 000 innbyggere i Helse Nord, landsgjennomsnitt og avvik. 
Sum all aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) 
 
  Helse Nord Gjennomsnitt Avvik 
Psykisk helsevern for voksne 378 321 57 
Avtalespesialister 70 127 -57 
Psykisk helsevern BU 603 492 111 
Avtalespesialister BU 5 25 -20 

Kilde: SAMDATA 2013 
 
Helse Nord gir et tilbud til flere pasienter blant barn og unge enn landsgjennomsnittet.   
Pasienter hos avtalespesialistene er inkludert i oversikten, ettersom avtalespesialistene 
på landsbasis står for 20 % av alle polikliniske konsultasjoner.  

2 Ambulante team driver oppsøkende virksomhet, der hjemmebesøk og kartlegging i pasientens nærmiljø 
er en viktig del av arbeidet. Dersom et team på to fagpersoner reiser ut sammen, vil dette registreres som 
kun én konsultasjon, med unntak av tilfeller der den personen som ikke er ansvarlig behandler, er lege. 
Med store geografiske avstander er ambulant virksomhet tidkrevende. 

 

                                                        

Styremøte i Helse Nord RHF 
17. desember 2014 - saksdokumenter

side 16



Utvikling av nye måleindikatorer 
Dagens måleindikatorer gir begrenset informasjon om pasientbehandlingen i regionen. 
Utvikling av nye måleindikatorer vil være en prioritert oppgave i 2015.  Saken vil 
bringes inn for fagrådene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og TSB. 
Helgelandssykehuset HFs arbeid med måleindikatorer har fokusert på blant annet 
lengde på behandlingsforløp, diagnostikk, henvisningsmengde og nyhenviste i 
behandling, i tillegg til aktivitet pr. fagårsverk i poliklinikk.  Dette kan være en del av 
grunnlaget for videre arbeidet. 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-91/012       Bodø, 10.12.2014 
 

Styresak 151-2014/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det 

Regionale brukerutvalg, den 10. desember 

2014 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste.  

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/308/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 10.12.2014 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 10. desember 2014 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 21. januar 2015 – Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Werner Johansen medlem FFO 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne H. Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette RBU-AU-møtet. 
 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-AU-sak 10-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 10-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 11-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET1 -senter 

- godkjenning av forprosjektrapport og tillatelse til byggestart 
Sak 12-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, Protonsenter - idéfase 
Sak 13-2014 Eventuelt 

A. Seminar for pasientforeninger om medisinske kvalitetsregistre i 
regi av Nasjonalt servicemiljø, den 12. desember 2014 i Oslo - 
deltakelse fra Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-AU-sak 11-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET-senter – godkjenning av 
forprosjektrapport og tillatelse til 
byggestart 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget er enig i at forprosjektrapporten 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø PET-senter gir et godt grunnlag for 
realisering av PET-senteret ved helseforetaket. 

 
2. RBU-AU er tilfreds med at Helse Nord arbeider med en konseptskisse for å kunne 

gjøre denne typen teknologi tilgjengelig for befolkningen i regionen. 
 

3. RBU-AU vil uttrykke bekymring for at denne investeringen og driften av PET-
senteret vil kunne medføre konsekvenser for andre behandlingstilbud i regionen. 

 
 
  

1 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
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RBU-AU-sak 12-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
protonsenter - idéfase 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget er enig i at idéfaseutredningen 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, protonsenter gir et godt grunnlag for 
realisering av et protonsenter ved helseforetaket. 

 
2. RBU-AU støtter adm. direktørs anbefaling om valg av alternativ 2 for den videre 

planleggingen av konseptfasen fra 2017.  
 
 
RBU-AU-sak 13-2014  Eventuelt  
 
A. Seminar for pasientforeninger om medisinske kvalitetsregistre i regi av Nasjonalt 

servicemiljø, den 12. desember 2014 i Oslo - deltakelse fra Regionalt brukerutvalg 
 
RBU-leder Mildrid Pedersen innledet og orienterte arbeidsutvalget om invitasjon til 
ovennevnte seminar.  
 
Vedtak: 
 
1. RBU-medlem Werner Johansen deltar på seminaret for pasientforeninger om 

medisinske kvalitetsregistre i regi av Nasjonalt servicemiljø, den 12. desember 2014 
i Oslo. Han orienterer Regionalt brukerutvalg om seminaret i første ordinære RBU-
møte. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg ber om en generell orientering 

(tematime) fra SKDE om medisinske kvalitetsregistre i et senere RBU-møte. 
 
 
Bodø, den 10. desember 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 10DES2014 – kl. 11.25 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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