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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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