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Styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre 
forhold som må håndteres i budsjett 2016.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Endringer i eksterne rammebetingelser  
I budsjettforliket i Stortinget i desember 2015 ble den vedtatte avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen forsterket, og Helse Nords basisramme ble redusert med 
ytterligere 11,9 mill. kroner.  
 
Flyseteavgift økes fra 1. april 2016, og dette medfører anslagsvis 10 mill. kroner i økte 
kostnader for helseforetakene i 2016.  
 
Resultatkravet for Helse Nord RHF ble redusert med 20 mill. kroner i styresak 4-2016 
Budsjett 2016 – konsolidert for å ta høyde for disse forholdene.  
 
Forslag til disponeringer av RHF-styrets avsatte midler  
Følgende midler avsatt av styret i Helse Nord RHF, inklusive redusert resultatkrav, er 
disponible:    
 

 
 
I tillegg til disse 37,9 mill. kroner er det satt av følgende sentrale budsjettposter hos 
styret:  
• Oppfølging av den ”gylne regel” (videreutvikling av psykisk helse og TSB): 14,5 mill. kroner 
• Tiltak for reduksjon av ventetid og fristbrudd: 8 mill. kroner 
 
Adm. direktør tilråder at følgende tiltak disponeres av styrets disp. på 37,9 mill. kroner:  
• Inntektssvikt (forsterket avbyråkratisering- og effektiviseringsreform): 11,9 mill. kroner 
 
• Kompensasjon til helseforetakene for økt flyseteavgift: 10 mill. kroner (fordeles basert 

på inntektsfordeling for pasientreiser) 
 

 

Redusert resultatkrav RHF 20 000 000       
Styrets disp 15 000 000       
Styrets disp (reserve astma og allergi) 2 900 000         
SUM til disp 37 900 000       
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• Forvaltningskostnader Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal 
Den 10. desember 2015 fikk pasienter i Helse Nord digital tilgang til sin 
sykehusjournal gjennom den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Driftsbudsjettet 
for prosjektet i 2016 er nå klart. Samlet kostnad for Helse Nord RHF er budsjettert 
til 7 mill. kroner. Dette foreslås finansiert fra styrets disp. 

  
• Medikamentfritt tilbud psykisk helse 

Det vises til oppdragsdokument for Helse Nord RHF i 2015 hvor det står:  
Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 
behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfritt). 
Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  
 
I oppdragsdokumentet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i 2016 er 
følgende krav stilt fra Helse Nord RHF: Sikre tilgjengelighet til forsvarlige 
medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet 
utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. 
 
Det foreslås at deler av forventet kostnad for etablering av tilbudet i 2016 (5 mill. 
kroner) finansieres fra styrets disp. Etablering av medikamentfritt tilbud i Helse 
Nord og øvrige tiltak i plan for psykisk helse og rus, vil bli behandlet i egen styresak 
etter at Utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2015-2025 har vært på høring. 

 
• “Samvalg”   

Samvalg betyr at pasient og helsepersonell går sammen om å finne den beste 
behandling for pasienten. For å legge til rette for dette har UNN utviklet Mine 
behandlingsvalg, et internettbasert beslutningsstøtteverktøy hvor pasienter, 
pårørende og helsepersonell finner informasjon om ulike behandlingsmuligheter, 
risiko og nytteverdi.  
 
Nettstedet er utviklet i nært samarbeid med pasienter, helsepersonell, forskere og 
utviklere fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, og Takepart media & science.  
 
Mine behandlingsvalg er finansiert av Helse Nord RHF og UNN.  
 
Adm. direktør tilråder at Helse Nord RHF bidrar med 4,9 mill. kroner i henhold til 
budsjettinnspill fra UNN for 2016, hvorav 4 mill. kroner fra styrets disp. og 0,9 mill. 
kroner fra ADs disp.  
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Oppsummert er følgende disponeringer foreslått fra styrets disp:  
 

 
 
Adm. direktør tilråder at følgende disponeres fra styrets sentrale budsjettpost for 
oppfølging av ventetider og fristbrudd (8 mill. kroner):  
 
• Innsatsteam 

I styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF (styremøte 28. oktober 2015) ble 
det satt av 8 mill. kroner til oppfølging av krav i Oppdragsdokumentet til reduksjon 
av ventetid og fristbrudd. 
 
Det er etablert et regionalt innsatsteam hvor det kjøpes fri ressurser fra 
Finnmarkssykehuset HF. Adm. direktør foreslår at 0,9 mill. kroner overføres til 
Finnmarkssykehuset HF.  

 
• Økt tilbud innen gastro/koloscopier  

For å redusere ventetider og fjerne fristbrudd innen området gastro/koloscopier 
foreslår adm. direktør å styrke Nordlandssykehuset HF med en overlegestilling og 
en sykepleierstilling.  Totale kostnader er estimert til 2,5 mill. kroner. I første 
omgang vil dette være definert som prosjektstillinger, og tiltaket vil bli nærmere 
spisset for å sikre optimal kapasitetsutnyttelse, effektivitet og ressursplanlegging.  

 
Fordeling av særskilte tilskudd/avsatte poster i RHF-budsjettet  
Regional pasientsikkerhetskonferanse 
Den Regionale Kompetansetjenesten for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF 
arrangerer årlig en konferanse som skal bidra til kompetanseheving og 
nettverksbygging på tvers av helseforetakene i regionen. Konferansen er den 3. i 
rekken, og antall deltakere har økt til ca. 300 i 2016. Adm. direktør tilråder at 
merkostnader (0,39 mill. kroner) kompenseres og finansieres av avsatte midler til 
pasientsikkerhet.  
 
Forbedringspris 3. tertial 2015 
Helse Nords pris for utmerket forbedringsarbeid gikk til Medisinsk klinikk ved UNN for 
å ha økt livskvaliteten for pasienter som er avhengige av dialyse. 0,25 mill. kroner 
tildeles helseforetaket fra sentral budsjettpost i RHF.  
 
DRG-nettverk 
0,1 mill. kroner tildeles Finnmarkssykehuset HF som leder nettverket i 2016. Beløpet 
disponeres fra egen budsjettpost i RHF-budsjettet.  

Til disp 37 900 000       

Reduserte inntekter -11 900 000      
Kompensasjon til HF for økt flyseteavgift -10 000 000      
Forvaltningskostnader helsenorge.no/innsyn -7 000 000        
Medikamentfritt tilbud -5 000 000        
Samvalg -4 000 000        
Sum disponeringer -37 900 000      
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Screening asylsøkere 
Basert på informasjon om forventede kostnader foreslås halvparten (2 mill. kroner) av 
mottatt tilskudd (4,09 mill. kroner) overført Finnmarkssykehuset HF. Så langt har ingen 
av de øvrige helseforetakene rapportert at de har gjennomført screening av asylsøkere i 
2016.   
 
Transporttilbud psykisk syke 
Tilskudd på 4,08 mill. kroner fordeles til helseforetakene basert på behovskomponent 
for psykisk helse (innspill fra seksjon for psykisk helse og rus). Tilskuddet skal bidra til 
et verdig transporttilbud.  
 
Annet 
Endelige bevilgninger til Helse Nord for kvalitetsbasert finansiering, tilskudd sykestuer 
og tilskudd for høyere arbeidsgiveravgift i Bodø og Tromsø har mindre avvik fra forslag 
til Statsbudsjett 2016, og rammene til RHF-et/helseforetakene er justert for dette.  
 
Styret er tidligere informert om at det i Helse Nord RHFs budsjett er avsatt 10 mill. 
kroner til arbeidet med implementering av kvalitetsstrategi. Midlene er planlagt 
disponert til utvikling av regionale forbedringsagenter, systematikk for klinisk 
fagrevisjon, lokale pasienterfaringsundersøkelser og automatisert “fangst” av data om 
uønskede hendelser (ASJ). 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at tiltakene i saken understøtter Helse Nords målsettinger for 
planperioden.  
 
Etter forslagene i saken gjenstår det hos styret 4,6 mill. kroner til oppfølging av tiltak 
for reduserte ventetider og fristbrudd og 14,5 mill. kroner til videreutvikling av tilbudet 
innen psykisk helse og rus.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 37,9 mill. kroner fra reserven til å 

finansiere endringer i rammebetingelser og nye tiltak.  
 
2. Styret vedtar fordelingen av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.  
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3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik: 
 

 
 
 
Bodø, den 17. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Justert basisramme 2016 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Budsjettforlik -11 864 (11 864)               

Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett 1 361 333 288 327 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 12 869 307

Kompensasjon flyseteavgift -10 000 2 958 2 447 2 908 1 687 -                       

Prosjekt SAMVALG -900 -4 000 4 900 -                       

Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015 -250 250 -                       

DRG-nettverk -100 100 -                       

Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal 7 000 -7 000 -                       

Frikjøp ”Innsatsteam ventetid og fristbrudd” Finnmarkssykehuset -900 900 -                       

Medikamentfritt tilbud psykisk helse -5 000 5 000 -                       

Økt tilbud innen gastro/koloscopier -2 500 2 500 -                       

Regional pasientsikkerhetskonferanse -390 390 -                       

Justert basisramme 2016 1 366 693 258 927 1 590 453 5 105 836 3 126 419 1 420 980 12 869 307

Øvrig ramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 788                       52 399                 27 107                 80 294                 

Sykestuer Finnmark 9 300                   9 300                   

Kvalitetsregistre 31 693                 31 693                 

NST 35 900                  35 900                  

Transporttilbud psykisk syke -                       673                       1 608                   1 135                   664                       4 080                   

Screening turberkolose 2 100                   2 000                   4 100                   

Partikkelterapi 4 075                   4 075                   

Tilskudd til turnustjeneste 100                       813                       2 100                   1 729                   878                       5 620                   

SUM øvrig ramme 2016 38 756                  12 786                  92 008                  29 971                  1 542                    175 062               

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Ramme 2016 9 871                   31 449                 20 390                 11 390                 73 100                 

SUM kvalitetsbasert finansiering -                        -                        9 871                    31 449                  20 390                  11 390                  73 100                  

Øremerket tilskudd 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 741                    3 741                    

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 081                    3 081                    

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 255                    2 255                    

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 255                    2 255                    

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus 3 800                    3 800                    

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 730                    2 730                    

Ufordelt Nasjonale tjenester 184 184                       

Døvblindesentre 41 176                  7 402                    48 578                  

Forskning resultatbasert 33 546                  34 826                  3 528                    71 900                  

Forsøksordning tannhelse 1 700                   1 700                   

SUM øremerket 2016 76 977                  184                       3 800                    55 735                  3 528                    -                        140 224               

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter, ettersendelse

side 18




