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Styresak 4-2016  Budsjett 2016 - konsolidert 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om 
krav og føringer fra styret er fulgt opp av helseforetakene i budsjett for 2016.  
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2015 styrebehandlet egne saker om budsjett 2016.  
 
I denne styresaken gis en tilbakemelding på endringer i premissene for budsjettet og 
helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering 
• Resultatkrav 
• Omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
 
Budsjettforliket i Stortinget medfører reduserte inntekter for Helse Nord, og denne 
styresaken foreslår håndtering av dette. 
 
Vurderingene av konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, 
trygghet og respekt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Aktivitet og prioritering 
I oppdragsdokumentet 2016 viderefører Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) krav 
om sterkere vekst på regionnivå innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) enn i somatisk virksomhet. Veksten vurderes både i lys av endring 
i aktivitet, ventetider, bemanning og kostnader (justert for avskrivninger, legemidler og 
pensjon).   
 
Det planlegges fortsatt dreining mot økt dag/poliklinisk behandling. Veksten i 
poliklinisk aktivitet er planlagt større innen psykisk helse og TSB enn innen somatisk 
virksomhet. 
 
Sammenlignet med budsjett 2015 budsjetteres kostnader med en sterkere vekst innen 
rusbehandling enn innen somatisk virksomhet på regionnivå. Psykisk helse 
budsjetteres med lavere vekst enn somatisk virksomhet.  
 
Sammenlignet med regnskap 2015 planlegges det med en sterkere vekst innen psykisk 
helse og TSB enn i somatisk virksomhet, men adm. direktør mener det er usikkerhet 
knyttet til realisering av dette.  
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Forskningsaktiviteten (i hovedsak innen somatisk virksomhet) styrkes videre, og 
prioriterte områder som for eksempel kreftbehandling krever stadig mer ressurser.  
 
Resultatkrav 
Budsjettforliket i Stortinget desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF 
reduseres med 11,9 mill. kroner sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2016 og 
styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015). I tillegg vil helseforetakene påføres økte kostnader i forbindelse med 
flyseteavgift (anslagsvis 10 mill. kroner for 2016).  Adm. direktør foreslår på denne 
bakgrunn at resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner.  
 
Inntektsreduksjonen er innarbeidet i konsolidert budsjett, mens det legges opp til at 
helseforetakene kompenseres for økt flyseteavgift i budsjettjustering nr. 1 2016.   
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har vedtatt et budsjettert 
overskudd i 2016 på 90 mill. kroner. Dette er 50 mill. kroner større enn vedtatt 
resultatkrav fra Helse Nord RHF og begrunnet med et ønske om å styrke investeringene 
ytterligere. For å forenkle oppfølgingen fra Helse Nord RHF har UNN lagt inn en 
budsjettert kostnad på 50 mill. kroner slik at budsjettet i økonomisystemet er i tråd 
med resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
Øvrige helseforetak har vedtatt budsjett i tråd med resultatkrav fra Helse Nord RHF.  
 
Omstillingsbehov og risiko 
Foretaksgruppen har et omstillingsbehov på om lag 262 mill. kroner (vurdert i forhold 
til RHF-styrets resultatkrav).  
 
Helgelandssykehuset HF har ikke et omstillingsbehov for 2016, men skal gjennomføre 
tiltak for 25 mill. kroner for å styrke økonomien på lang sikt. Risiko vurderes som lav.   
 
UNN har et omstillingsbehov på 117 mill. kroner (vurdert ut ifra resultatkrav på 40 mill. 
kroner) og har konkretisert tiltak for å realisere 90 mill. kroner i overskudd. Risiko for 
ikke å oppnå resultatkravet fra Helse Nord RHF vurderes som lav.   
 
Sykehusapotek Nord HF har mindre omstillingsbehov. Risiko vurderes som lav.  
  
Finnmarkssykehuset HF har et omstillingsbehov på om lag 34 mill. kroner. Det er 
identifisert konkrete tiltak med en effekt på 19 mill. kroner, mens det arbeides med 
tiltak (reduksjon av sykefravær, aktivitetsstyrt bemanning m. m.) hvor effekten ikke er 
tallfestet. Risiko vurderes som moderat. Adm. direktør vil følge opp omstillingsarbeidet 
i virksomhetsrapporteringen i 2016.  
 
Nordlandssykehuset HF har en omstillingsutfordring i størrelsesorden 117 mill. kroner. 
Det er identifisert tiltak med forventede effekter som er 30-50 mill. kroner lavere enn 
behov. Risiko vurderes som svært høy, og utfordringen øker i årene fremover.  Adm. 
direktør vil følge opp omstillingsarbeidet i virksomhetsrapporteringen i 2016. 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 18



Helse Nord RHF har et strammere budsjett enn i 2015.  Det er økt risiko, blant annet 
knyttet til kostnader til pasientskadeerstatninger. Renteinntektene i RHF-et vil 
reduseres som følge av lavere rentenivå og som følge av at lavere pensjonspremier 
medfører at likviditet flyttes fra RHF-et til helseforetakene.   
 
Deler av omstillingsplanene kan påvirke hvordan tilbud til pasienter gis. Adm. direktør 
vurderer at helseforetakenes omstillingsplaner ikke er i strid med helsefaglige krav og 
føringer. 
 
Medbestemmelse 
Budsjettpremissene er i to omganger drøftet med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO):  
• Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 ble drøftet 16. juni 

2015 i forkant av styrets behandling av styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. 
rullering av investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015). 

• Budsjett 2016 foretaksgruppen – rammer og føringer ble drøftet 23. oktober 2015 i 
forkant av styrets behandling av styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, 
rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015). 

 
KTV/KVO ble i samarbeidsmøte 19. januar 2016 informert om innholdet og 
vurderingene i konsolidert budsjett 2016, jf. sak 5-2016 Budsjett 2016 - konsolidert. 
 
Brukermedvirkning 
Budsjettpremissene er i to ganger behandlet i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord 
RHF (RBU): 
• Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 ble behandlet av 

RBU 10. juni 2015, jf. RBU-sak 37-2015.  
• Budsjett 2016 - plan og premisser ble behandlet av RBU 21. oktober 2015, jf. RBU-sak 

61-2015.  
 
RBU ble i møte 20. januar 2016 informert om innholdet og vurderingene i konsolidert 
budsjett 2016, jf. RBU-sak 11-2016/3 Orienteringssaker, RHF-ledelsens muntlige 
orienteringer, første strekpunkt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at helseforetakene har planlagt i samsvar med RHF styrets krav 
og føringer, med noen mindre avvik som foreslås fulgt opp.  
 
Adm. direktør vil særskilt følge opp månedlig virksomhetsapportering i 2016:  
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Nordlandssykehuset HF 
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Finnmarkssykehuset HF 
• Krav til økt poliklinisk og ambulant aktivitet innen rusbehandling 
• Den gylne regel, herunder aktivitets-, bemannings- og kostnadsutvikling innenfor 

fagområdene.     
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Det er økonomisk risiko i budsjettopplegget. Årsaken til det er blant annet: 
• Fremdeles store økonomiske utfordringer i Nordlandssykehuset HF 
• Tiltakende utfordringer i Finnmarkssykehuset HF 
• Økte kostnader som belastes RHF (renteffekt, Norsk Pasientskadeerstatning, 

felleseide selskaper/helseforetak)  
• Økte kostnader som belastes helseforetak (flyseteavgift) 
• Usikre konsekvenser og omfang av fritt behandlingsvalg  
• Finansieringsansvar for nye legemidler 
• Svært høyt investeringsnivå og dermed store økonomiske konsekvenser ved avvik 
 
På den andre siden vil Universitetssykehuset Nord-Norge HFs plan for større overskudd 
isolert sett bidra til at risikoen reduseres.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner. Resultatkrav for 

2016 vedtas slik:  
 

Helse Nord RHF + 307 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 millioner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum foretaksgruppen + 409 mill. kroner 

 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF planlegger med et overskudd som er 50 mill. kroner høyere enn 
resultatkravet.   
 

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2016, med et samlet planlagt overskudd på 
409 mill. kroner. 

 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykt vedlegg: Utredning 
 
Utrykt vedlegg: Helseforetakenes budsjettvedtak 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Utredning  
Budsjett og planpremisser for 2016 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i to 
styresaker i 2015: 
• Styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 

(styremøte 17. juni 2015) 
• 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 

2015) 
 
I disse styresakene er økonomiske rammer fordelt, og det er gitt føringer som skal ligge 
til grunn for virksomheten i 2016. Helseforetakene har i løpet av desember 2015 
styrebehandlet saker om budsjett for 2016. 
 
Planlagt aktivitet og prioritering  
Oppsummert synes helseforetakenes budsjettbehandling å ivareta veksten i 
pasientbehandlingen som det er lagt til rette for i statsbudsjettet. 
 
I oppdragsdokumentet for 2016 står det:  
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
 
Det planlegges med sterkere vekst i den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern 
og rusbehandling, enn i somatisk virksomhet. Administrerende direktør forventer at 
dette reduserer ventetidene.  
 
Foretaksgruppens plantall for aktivitet fremkommer av tabellen. Det er fremdeles 
behov for arbeid med kvalitet i plantallene og dette vil følges opp mot helseforetakene.  
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Tabell 1 Plantall aktivitet  
 
 

 
Tabell 2 Plantall aktivitet – spesifisering av psykisk helse 
 
  

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Somatikk Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Totalt antall opphold/konsultasjoner somatikk 604 918 618 238 622 555 642 152 2,2 % 3,9 % 6,2 %
herav
innlagte heldøgnsopphold 83 604 82 464 83 614 84 298 -1,4 % 2,2 % 0,8 %
dag/poliklinikk 521 314 535 774 538 941 557 854 2,8 % 4,1 % 7,0 %

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Psykisk helse totalt Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Utskrivninger 6 251 6 242 6 478 6 381 -0,1 % 2,2 % 2,1 %
Liggedøgn 109 491 107 827 105 184 108 430 -1,5 % 0,6 % -1,0 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 205 640 216 955 217 425 239 970 5,5 % 10,6 % 16,7 %

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Rusomsorg (egne foretak) Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Utskrivninger 950 994 869 974 4,6 % -2,0 % 2,5 %
Liggedøgn 29 271 28 922 29 638 29 177 -1,2 % 0,9 % -0,3 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 12 832 13 993 14 140 14 353 9,0 % 2,6 % 11,9 %

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Psykisk helse for voksne Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Utskrivninger 5 846 5 854 6 063 5 872 0,1 % 0,3 % 0,4 %
Liggedøgn 99 138 97 810 95 614 98 275 -1,3 % 0,5 % -0,9 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 130 916 142 118 140 349 160 876 8,6 % 13,2 % 22,9 %

Psykisk helse for barn og unge Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016
Utskrivninger 405 388 415 509 -4,1 % 31,1 % 25,7 %
Liggedøgn 10 353 10 017 9 570 10 155 -3,2 % 1,4 % -1,9 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 74 724 74 837 77 076 79 094 0,2 % 5,7 % 5,8 %
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Somatikk 
Det planlegges med en økning innen antall pasientkontakter (antall opphold+ 
konsultasjoner) på 3,9 % sammenlignet med prognose 2015. Herunder en økning på 
dag/poliklinikk på 4,1 %, og 2,2 % for innlagte heldøgnsopphold. Det planlegges med 
videre vridningen fra døgn til dag/poliklinikk. 
 
Psykisk helsevern totalt 
Samlet for psykisk helsevern planlegges det med 10,6 % vekst i polikliniske 
konsultasjoner/dagbehandlinger, sammenlignet med estimat 2015. Antall liggedøgn 
planlegges på om lag samme nivå som 2015 (+ 0,6 %).  
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (egne helseforetak)  
Polikliniske konsultasjoner i helseforetakene planlegges økt med 2,6 %, mens liggedøgn 
planlegges på om lag samme nivå som i 2015 (+0,9 %). Styret i Helse Nord RHF fordelte 
til sammen 3 mill. kroner i sak 110-2015 for å styrke den polikliniske aktiviteten innen 
rusbehandling Helseforetakenes oppdragsdokument for 2016 stiller krav til økt 
poliklinisk og ambulant aktivitet. Ansvar for LAR-behandling (legemiddelassistert 
rehabilitering) flyttes også fra UNN til øvrige helseforetak i 2016 og heller ikke dette 
reflekteres i nok plantallene. Dette vil følges opp av Adm. direktør.  
 
Psykisk helsevern for voksne  
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2015 er prognostisert til 8,6 %. 
Det planlegges med en videre vekst på 13,2 % sammenlignet med prognose 2015. 
Døgnaktivitet planlegges på om lag samme nivå som 2015 (+0,5 %). Vridningen fra 
døgn til dag/poliklinikk ivaretas også innenfor dette området.  
 
Psykisk helsevern barn og unge 
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2015 er prognostisert på samme 
nivå som 2014 (+0,2 %). I 2016 planlegges det med en økning på 5,7 % i konsultasjoner.  
Døgnaktivitet planlegges økt med 1,4 %.    
 
Prioritering av ressurser 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i kroner 
og relativt mellom formålene i budsjett 2016, sammenlignet med vedtatt budsjett 2015 
og estimat regnskap 2015: 

 
 

Brutto driftskostnader per Vedtatt Estimat Konsolidert Budsjett 16/ Endring bud 16
formål (i 1000 kr) budsjett 2015 regnskap 15 budsjett 2016 Budsjett 15 estimat 15
Somatikk, inkl lab/rtg 10 390 289     10 556 842    10 861 485    4,5 % 2,9 %
Somatikk, (re-hab) 636 154          646 000         711 038         11,8 % 10,1 %
Psykisk helse 2 530 206       2 407 000      2 619 327      3,5 % 8,8 %
TSB (rusbehandling) 403 201          405 000         454 855         12,8 % 12,3 %
Ambulanse 1 368 938       1 377 000      1 429 759      4,4 % 3,8 %
Pasientreiser 818 006          835 000         839 730         2,7 % 0,6 %
Personalboliger 55 204           61 000           60 785          10,1 % -0,4 %
Administrasjon, fellesprosjekter 356 881          361 209         400 366         12,2 % 10,8 %
Sum driftskostnader 16 558 878     16 649 051    17 377 343    4,9 % 4,4 %

Sum prehospitale tjenester 2 186 944       2 212 000      2 269 488      3,8 % 2,6 %

Vekst
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Sammenlignet med vedtatt budsjett 2015 viser budsjett 2016 at TSB (+12,8 %) har en 
større vekst enn somatisk virksomhet (+4,5 %). Psykisk helse (+3,5 %) har en lavere 
budsjettert vekst enn somatisk virksomhet. Kostnader innen somatikk vokser både som 
følge av egne prioriteringer (fagplaner, forskning mv), men også som følge av nye 
behandlingsområder (nye kreftmedisiner for eksempel).  
 
Budsjett for 2016 viser en sterkere vekst innen psykisk helse og TSB enn somatikk når 
det sammenlignes med estimat 2015, men det er usikkerhet knyttet til realiseringen av 
dette.  
 
Kjøp fra private institusjoner innen TSB er styrket betydelig i 2015 og budsjetterte 
kostnader øker mer enn i somatisk virksomhet.  
 
Omstillinger påvirker også forbruk av månedsverk både innen somatisk virksomhet og 
innen psykisk helsevern. Adm. direktør vil følge opp forbruk av månedsverk innenfor de 
ulike fagområdene gjennom 2016.  
 
 
Resultatkrav  
Styret vedtok i styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen – rammer og føringer 
følgende resultatkrav:  
 
Helse Nord RHF + 327 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 429 mill. kroner 
 
Budsjettforliket i Stortinget desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF 
reduseres med 11,9 mill. kroner sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2016 og 
styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer. I tillegg vil 
helseforetakene påføres økte kostnader i forbindelse med flyseteavgift (anslagsvis 10 
mill. kroner for 2016).  Adm. direktør foreslår på denne bakgrunn at resultatkravet til 
Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner. Inntektsreduksjonen er innarbeidet i 
konsolidert budsjett, mens det legges opp til at helseforetakene kompenseres for økt 
flyseteavgift i budsjettjustering nr. 1 2016.   
 
Resultatkrav til helseforetakene er begrunnet med bortfall av kostnader (reduksjon av 
avskrivninger av åpningsbalansen) og skal bidra til at helseforetakene er rustet til å 
møte økte fremtidige kostnader av nye investeringer. I tillegg bidrar overskudd til 
bedre likviditet og gir mulighet for å øke investeringer i helseforetakene ved 
resultatoppnåelse.  
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Styret i UNN HF har vedtatt et budsjettert overskudd i 2016 på 90 mill. kroner. Dette er 
50 mill. kroner større enn vedtatt resultatkrav fra Helse Nord RHF og begrunnet med et 
ønske om å styrke investeringene ytterligere. For å forenkle oppfølgingen fra Helse 
Nord RHF har UNN lagt inn en budsjettert kostnad på 50 mill. kroner slik at budsjettet i 
økonomisystemet er i tråd med resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
I plan 2013-2016 ble opprinnelig resultatkrav for UNN i planperioden redusert med 40 
mill. kroner for hvert år i planperioden. Dette ble gjort etter innspill fra styret i UNN HF 
som da ønsket et redusert resultatkrav (og dermed svekkede muligheter til 
investeringer). Når helseforetaket nå øker sitt planlagte overskudd er dette i tråd med 
tidligere planforutsetninger.  
 
Resultatkrav for 2016 foreslås som følger:  
 
Helse Nord RHF + 307 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 409 mill. kroner 
 
Omstilling og risiko  
Det er fortsatt store krav til omstilling i helseforetakene. Helseforetakene har en samlet 
omstillingsutfordring på i overkant av 262 mill. kroner for 2016, og denne tiltar i årene 
fremover.  
 

 
Tabell 3 Omstillingsbehov 2016 
 
Nordlandssykehuset har en samlet utfordring i størrelsesorden 117 mill. kroner for 
2016. Det er ved beregning av omstillingsutfordringen tatt utgangspunkt i et forventet 
negativt avvik på 5 mill. i 2015 i forhold til styringsmål. Helseforetaket har planlagt 
tiltak med effekt i 2016 på 117 mill. kroner, som fordeler seg med ca. 63 % på 
lønn/personell, 17 % på inntektsvekst, mens resterende 20 % er reduksjon i andre 
kostnader. Helseforetaket har ikke foretatt en fullstendig risikovurdering av tiltakene 
og anslår forventet effekt til 30-50 mill. kroner lavere. Det betyr at helseforetaket ikke 
har utarbeidet en komplett plan for å realisere resultatkravet i 2016.  

Budsjett 2016 omstillingsutfordring (mill kr) RHFs vekting UNN* NLSH HLSH FIN SUM
Omstillingsutfordring  117 300 117 000 -6 000 34 000 262 300

Utviklede tiltak før risikovekting 117 500 25 000 35 600 178 100

Løst ved tiltak:  
0 - Ingen risiko 1,00 0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,96 0
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,86 167 300 70 600 21 500 19 300 278 700
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,50 15 700 15 700
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,05 200 200
Sum tiltak 167 300 86 500 21 500 19 300 294 600
Diff 50 000 -30 500 27 500 -14 700 32 300

* vurdert i forhold til resultatkrav fra RHF (overskudd 40 mill. kroner) 
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Som følge av ferdigstillelse av siste del av byggprosjektet i Bodø, vil 
effektiviseringskravet øke til 150-170 mill. kroner i 2018/19. Det har vært en sentral 
forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen at nye bygg, i 
tillegg til nødvendig oppgradering av arealer og utstyr til pasientbehandling, skal bidra 
til bedre ressursutnyttelse både når det gjelder personell og utstyr. Det er så langt ikke 
funnet løsning for utfordringen fremover.  Adm. direktør vurderer økonomisk risiko 
som svært høy.  
 
UNN HF har en samlet utfordring på ca. 117 mill. kroner for 2016 vurdert i forhold til 
resultatkravet fra Helse Nord RHF (overskudd 40 mill. kroner). Helseforetaket har 
ambisjon om å realisere et overskudd på 90 mill. kroner og har derfor planlagt tiltak 
med en risikovektet effekt på 167,3 mill. kroner. Tiltakene består av bedre koding av 
aktivitet og økt kvalitet (31 mill. kroner), øvrige inntekter (12,8 mill. kroner), reduserte 
lønnskostnader (96,3) mill. kroner og reduserte driftskostnader (26,9 mill. kroner)     
 
UNN HF har i arbeidet med budsjett og omstilling stilt krav om økt sammenheng 
mellom aktivitetsplaner, bemanningsplaner, plantall for månedsverk og kronebudsjett. 
Bedre planlegging av aktivitet og bemanning skal føre til mindre bruk av overtid, 
vikarer og innleie, og dermed økt kvalitet, bedre arbeidsmiljø og reduserte kostnader. 
Tiltaket krever et omfattende arbeid og langsiktig planlegging.  Adm. direktør vurderer 
risiko for å ikke nå resultatkravet fra Helse Nord RHF som moderat.  
 
Helgelandssykehusets HF inntekter styrkes i planperioden har en ”negativ” 
omstillingsutfordring på om lag 6 mill. kroner for 2016.  Det er utarbeidet tiltak for 12 
mill. kroner (ikke risikovektet) som er innarbeidet i budsjettet. I tillegg har 
helseforetaket en tiltaksplan på overordnet nivå estimert til 13 mill. kroner (ikke 
risikovektet). Det største tiltaket omhandler reduksjon i innleie, overtid og sykefravær 
som skal gi en reduksjon i årsverk og en kostnadsreduksjon i størrelsesorden 10 mill. 
kroner. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som lav.  
 
Finnmarkssykehuset har en omstillingsutfordring for 2016 i størrelsesorden 34 mill. 
kroner. Det er utviklet konkrete tiltak på 36,5 mill. kroner som risikovektet utgjør 19,3 
mill. kroner. Dette gir en rest omstillingsutfordring i størrelsesorden 15 mill. kroner 
som det ikke er definert klare tiltak for. Helseforetaket arbeider blant annet med 
reduksjon av sykefravær, aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging og talegjenkjenning som 
forutsettes å gi økonomiske effekter, men disse er ikke tallfestet.  Det betyr at 
helseforetaket ikke har utarbeidet en komplett plan for å realisere resultatkravet i 
2016. Det er usikkerhet knyttet til effekten av flytting i nytt sykehus i Kirkenes i løpet av 
2016 og omstilling innen psykisk helse. 
 
Finnmarkssykehuset vedtok en strategi for økonomisk bærekraft i desember 2014 og 
alle tiltakene i denne planen har som målsetning og bli gjennomført i løpet av 2016. 
Dette er viktig å få gjennomført denne i forhold til bidra til Finnmarkssykehuset har en 
bærekraftig økonomi fra 2017. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som moderat 
for 2016.  
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Tabellen viser omstillingsbehov i 2016 sett i forhold til budsjetterte driftsinntekter.  

 
Tabell 4 Omstillingsbehov 2016 - relativt 
 
Konsolidert budsjett 
Av tabell fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2016, sammenlignet 
med vedtatt budsjett 2015 og regnskapsestimat for 2015 (estimat pr. november 2015). 
 

 
 

Omstillingsbehov 2016

Sum 
omstillingsbehov          

(mill kroner)

Budsjetterte 
driftsinntekter          
(mill kroner)

Omstillingsbehov 
i % av 

budsjetterte 
driftsinnteker

Finnmarkssykehuset HF 34,0 2 077                 1,6 %
UNN HF* 117,3 7 335                 1,6 %
Nordlandssykehuset HF 117,0 4 295                 2,7 %
Helgelandssykehuset HF -6,0 2 003                 -0,3 %
Sykehusapotek Nord HF 0,0 446                    0,0 %
Helse Nord IKT 0,0 552                    0,0 %
Helse Nord RHF (inkl kjøp av helsetjenester fra HF) 0,0 16 921               0,0 %
Elimineringer (internt kjøp/salg) 0,0 -15 928            0,0 %
Sum 262,3 17 702               1,5 %

* vurdert i forhold til resultatkrav fra RHF (overskudd 40 mill. kroner) 

Budsjett 2016 (1000 kr) Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
Foretaksgruppen Helse Nord budsjett 2016 budsjett 2015 regnskap 2015 Bud 16-Bud 15 Bud 16- Est 15

Rammeinntekter 12 869 310 12 323 011 12 417 513 4,4 % 3,6 %
Kvalitetsbasert finansiering 73 369 71 297 71 297 2,9 % 2,9 %
ISF egne pasienter 2 902 318 2 785 485 2 777 064 4,2 % 4,5 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus 121 923 132 939 127 217 -8,3 % -4,2 %
Gjestepasientinntekter 82 223 70 889 87 222 16,0 % -5,7 %
Polikliniske inntekter 398 584 350 301 392 087 13,8 % 1,7 %
Utskrivningsklare pasienter 23 633 20 283 24 283 16,5 % -2,7 %
Inntekter "raskere tilbake" 61 944 47 969 47 969 29,1 % 29,1 %
Øremerkede tilskudd 354 408 290 316 389 059 22,1 % -8,9 %
Andre driftsinntekter 865 726 813 967 807 419 6,4 % 7,2 %
Sum driftsinntekter 17 753 439 16 906 456 17 141 130 5,0 % 3,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 1 054 045 1 238 347 1 090 635 -14,9 % -3,4 %
Kjøp av private helsetjenester 833 320 799 313 768 520 4,3 % 8,4 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 620 665 1 401 930 1 541 929 15,6 % 5,1 %
Innleid arbeidskraft 71 340 83 458 127 644 -14,5 % -44,1 %
Lønn til fast ansatte, inkl vikarer 7 614 868 7 369 170 7 304 783 3,3 % 4,2 %
Overtid og ekstrahjelp 398 428 314 420 469 498 26,7 % -15,1 %
Pensjon inkl aga av pensjon 2 087 419 1 876 710 2 007 889 11,2 % 4,0 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -389 930 -359 830 -494 668 8,4 % -21,2 %
Annen lønn 592 966 548 201 580 232 8,2 % 2,2 %
Sum lønn og innleie eksklusive pensjon 8 287 673 7 955 420 7 987 489 4,2 % 3,8 %
Avskrivninger/nedskrivninger 804 577 767 191 733 285 4,9 % 9,7 %
Andre driftskostnader 2 689 643 2 519 967 2 519 304 6,7 % 6,8 %
Sum driftskostnader 17 377 343 16 558 878 16 649 051 4,9 % 4,4 %
Driftsresultat 376 096 347 579 492 079 8,2 % -23,6 %
Finansinntekter 84 865 73 721 69 221 15,1 % 22,6 %
Finanskostnader 51 702 51 300 51 300 0,8 % 0,8 %
Finansresultat 33 163 22 421 17 921 47,9 % 85,1 %
Ordinært resultat 409 260 370 000 510 000 10,6 % -19,8 %
Skattekostnad 259 0 0
Resulta etter skatt 409 000 370 000 510 000 10,5 % -19,8 %

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 27



Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 17,75 mrd. kroner og et 
samlet overskudd på 409 mill. kroner i 2016. Budsjettert overskudd utgjør 2,3 % av 
budsjetterte driftsinntekter.  
 
Foretaksgruppen har tatt høyde for en økning i pensjonskostnadene i tråd med 
forutsetningene. Samlede lønnskostnader (eksklusive pensjon) er budsjettert med en 
vekst på 3,8 % fra prognose 2015.  
 
Likviditet  
Forutsatt drift og investeringer i tråd med forutsetninger for 2016 vil det tære på 
likviditetsbeholdningen.  
 

 
 
Samlet vil Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt bli nedjustert med 558 mill. 
kroner i 2016, fra 799 mill. kroner til 241 mill. kroner ved utgangen av 2016. Dette har 
sammenheng med at pensjonspremien for 2016 vil bli tilsvarende mindre enn 
kostnaden. Lavere pensjonspremier vil styrke likviditeten i helseforetakene, mens 
lavere ramme for kassakreditt i Norges Bank medfører at likviditeten i RHF vil svekkes.  
 
 
  

                      Likviditetsbudsjett 2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 409 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  804 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet
Diff pensjonskostnad/premie - estimat 558 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 771 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer pr 1.1.2016 - estimat -500 000
Investeringsbudsjett 2016 -2 478 100
Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.16 300 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 678 100

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 597 500
Avdrag lån -140 100
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 457 400

Netto endring i kontanter 01.01.2016-31.12.2016 -449 700

IB  01.01.2016 1 326 880
UB 31.12.2016, budsjett 877 180

Ramme for kassakreditt per 31.12.16 241 000
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Inntektsrammer   
HOD tildeler (bekrefter) enkelte tilskudd i Oppdragsdokumentet for 2016. Dette gjelder 
• tilskudd til turnustjeneste (5,62 mill. kroner) - fordeles mellom helseforetakene 

basert på turnusårsverk 
• tilskudd til forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø (1,7 mill. kroner) 

som videreføres UNN HF 
• tilskudd til kvalitetsregistre i regi av/koordineres av SKDE (31,693 mill. kroner) 
• tilskudd innen ordningen ”raskere tilbake” er fastsatt (74,9 mill. kroner), inklusive 

tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling UNN (4,3 mill. kroner) 
• tilskudd til partikkelterapi (ikke fordelt) (4,075 mill. kroner) 
• tilskudd til transport av psykisk syke (ikke fordelt) (4,08 mill. kroner)  
• tilskudd til screening tuberkulose (4,1 mill. kroner) 
 
Sammen med andre justeringer vil dette behandles i egen styresak i styremøtet 25. 
februar 2016.  
 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 29




