
 

Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jann Georg Falch/Jan Petter Monsen  Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2017 
• foreslå saldering av budsjett 2017 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2017 
• redegjøre for helseforetakenes omstillingsutfordring for 2017 
 
Saken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise rammebetingelser 
og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring. 
 
Utredningen gjengir detaljer fra statsbudsjettet (med hovedfokus på økonomiske 
forutsetninger), forslag til fordeling mellom helseforetak/prioriteringer og 
omstillingsutfordring 2017.    
 
Beslutningsgrunnlag 
Forslag til statsbudsjett 2017  
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2017 noe strammere rammebetingelser enn lagt 
til grunn i styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-
2024 (styremøte 15. juni 2016).  
 
Det anslås at Helse Nord samlet får en netto skjerpelse i størrelsesorden 90 mill. kroner 
i forhold til forutsetningene i plan 2017-2019. Dette er litt større avvik enn forventet, 
men det er håndterbart på kort sikt. 
   
Forslag til Statsbudsjett 2017 medfører at budsjettopplegget for 2017 kan 
gjennomføres, men Helse Nord må trolig forvente lavere vekst i årene fremover enn 
tidligere lagt til grunn. Det innebærer at effektivisering av driften blir en stadig 
viktigere forutsetning for gjennomføring av investeringsplanen.  
 
I forslag til Statsbudsjett legges det til rette for en samlet vekst i pasientbehandlingen på 
2,1 % på nasjonalt nivå, mot forutsatt 1,5 % i plan 2017-2020. Krav om at tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst 
som er høyere enn somatikk, videreføres.   
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Fra 2017 vil poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkluderes i 
finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF). Formålet med endringen er å 
etablere et aktivitetsbasert finansieringssystem som på en bedre måte enn i dag 
understøtter tjenesten. 
 
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til 
Helse Nord reduseres med 64,3 mill. kroner, og i tillegg underreguleres 
aktivitetsavhengige inntekter med anslagsvis 21 mill. kroner. Parallelt med reformen 
økes basisbevilgningen med 68,5 mill. kroner for å gi rom til bl.a. investeringer.  
 
Det er foreslått innføring av en ordning for nøytral merverdiavgift. Hensikten med 
ordningen er å fjerne stimuli til å produsere tjenester selv (uten merverdiavgift) 
fremfor å kjøpe det eksternt (inkl. merverdiavgift). Dette medfører at kostnadene blir 
lavere fremover, og basisrammen reduseres dermed med 791 mill. kroner. Reduksjon i 
basisramme gjøres med bakgrunn i nasjonal inntektsmodell. Refusjon forventes 
anslagsvis 35 mill. kroner lavere enn reduksjon av basisramme.  
 
Forslag til Statsbudsjett 2017 legger til grunn at pensjonskostnadene reduseres med 
572 mill. kroner for Helse Nord, sammenlignet med saldert budsjett 2016. 
Basisrammen reduseres i tråd med nasjonal inntektsmodell med 634 mill. kroner.  
 
Forventet lønns- og prisstigning er 2,6 %, men basisrammen justeres med 2,2 %. Dette 
skyldes at pensjonskostnader trekkes ut av grunnlaget for prisjustering.  
 
Reduksjon i inntekter som følge av nasjonal inntektsmodell er noe lavere enn lagt til 
grunn. Oppdatering av kvalitetsbasert finansiering medfører en inntektsreduksjon på 
24 mill. kroner.   
 
Det flyttes 11 mill. kroner fra Helse Nords rammer til opprettelse av kommunale ø-
hjelpsplasser innen psykisk helse og rus.  
 
Ordningen ”fritt behandlingsvalg” utvides innen somatiske tilbud i 2017. Det anslås at 
kostnadene i helseforetakene kan øke med opp mot 25 mill. kroner i 2017.  
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Tabellen oppsummerer avvik fra våre planforutsetninger.   

 
 
Deler av effektiviseringskravene er knyttet til konkrete aktiviteter og leveranser fra 
helseforetakene, herunder kvalitet. Disse forholdene foreslås videreført til 
helseforetakene uavkortet.  Endringer i pensjonskostnader og effekter av innføring av 
mva-refusjonsordning er utenfor helseforetakenes kontroll og foreslås håndteres 
sentralt.  
 
Både endring i pensjonskostnader og innføring av mva-refusjonsordning medfører 
omfordelinger mellom helseforetakene. Dette foreslås håndtert gjennom 
overgangsordninger for 2017.  
 
Konsekvenser, tilsvarende anslagsvis opp mot 50 mill. kroner, som videreføres 
helseforetakene uavkortet er: 
• Effekt av endringer i kvalitetsbasert finansiering  
• Utvidelse av FBV (fritt behandler valg reformen) 
• Mulige konsekvenser av innføring av ISF for psykisk helse og rus (ikke tallfestet) 
• Oppfølging av ny lov om strafferettslig særreaksjoner er en ny oppgaver som vil 

kreve ressurser fremover, i hovedsak fra 2018 og fremover.  
 

Resten foreslås håndteres sentralt i opplegget, gjennom å redusere sentralt 
overskuddskrav med 36 mill. kroner og skjerpelse for RHF. Konsekvenser som i første 
omgang håndteres sentralt (overgangsordninger):  
• Trekk knyttet til etablering av Ø-hjelpsplasser i kommunene 
• Forhold knyttet til effekter av pensjon 
• Konsekvenser av MVA refusjonsordningen  

 
Forslag til prioritering  
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering i foretaksgruppen realiseres 
med bakgrunn i økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov.  
 

Effekt forslag Statsbudsjett 2017 Statsbudsjett Forutsatt plan Avvik
Lavere pensjonskostnad -634 000,00      -572 000,00         -62 000,00          
Ø-hjelpsplasser psykiatri/rus kommun -11 000,00         -                         -11 000,00          
Nasjonal inntektsmodell 19 000,00          -33 000,00           52 000,00            
MVA-kompensasjonsordning -35 000,00         -                         -35 000,00          
Aktivitetsvekst 168 900,00        130 000,00          38 900,00            
Kvalitetsbasert finansiering -24 000,00         -                         -24 000,00          
Underregulering takster/ABE-reform -19 000,00         -                         -19 000,00          
Endret apotekavanse -1 400,00           -                         -1 400,00            
Redusert forskningsbevilging -2 000,00           -                         -2 000,00            
Fritt behandlervalg, utvidelse (estimat -25 000,00         -                         -25 000,00          
Sum -563 500,00      -475 000,00         -88 500,00          
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Adm. direktør foreslår at Finnmarkssykehuset HF styrkes med 1 mill. kroner i 
forbindelse med etablering av geriatrisk team i Karasjok. Tiltaket er en del av 
etableringen av Samisk helsepark.  
 
Adm. direktør foreslår at omstillingsbevilgning til NST1 (6 mill. kroner) opphører, og at 
det bevilges 4 mill. kroner til Nasjonalt senter for e-helseforskning.  
 
I plan 2017-2019 ble det holdt tilbake 6,9 mill. kroner i påvente av lokalisering av tilbud 
innen psykisk helse. Tilbudene kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse og 
regional enhet for behandling av psykisk lidelse med psykisk utviklingshemming 
etableres ved Nordlandssykehuset HF, og bevilgningen flyttes til Nordlandssykehuset 
HF. I tillegg foreslår adm. direktør at regional psykoseenhet ved Nordlandssykehuset 
HF styrkes med 0,7 mill. kroner.  
 
Likviditet og kassakreditt  
Det skjer store endringer i likviditet knyttet til avvik mellom pensjonskostnad og 
pensjonspremie, og ramme for kassakreditt vil reduseres betydelig. Dette vil 
innarbeides i rullering av plan 2017-2020.   
 
Adm. direktør legger opp til at helseforetakene gis anledning til å ta opp investeringslån 
hos Helse Nord RHF i 2017 i tråd med fremdriften i prosjektene. 
 
Helseforetakenes omstillingsbehov 2017 
Omstillingsbehovet for 2017 er lavere enn tidligere år og i størrelsesorden 150 mill. 
kroner for helseforetakene, etter konsekvenser av denne saken.  
 
Finnmarkssykehuset HF mangler tiltak for om lag 12 mill. kroner ved starten av 
budsjettprosessen.  Utfordringen bør være overkommelig for 2017. Helseforetaket vil 
imidlertid få større utfordringer fremover som følge av at foreslåtte overgangs-
ordninger for 2017 demper negative effekter av mva- refusjonsordning og reduserte 
pensjonskostnader.  
 
Tilsvarende vil dette isolert sett føre til at utfordringen bli lavere ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF fremover. Helseforetaket har et internt 
overskuddskrav på 25 mill. kroner for 2017, i tillegg til overskuddskravet fra Helse 
Nord RHF (40 mill. kroner). Sett i forhold til overskuddskrav på 40 mill. kroner har 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilnærmet 0 i omstillingsutfordring for 2017. 
Helseforetaket har som strategi at 2017 er et konsolideringsår hvor nye omstillingskrav 
til klinikkene begrenses.   
 
Nordlandssykehuset HF har en estimert omstillingsutfordring på om lag 51,6 mill. 
kroner i 2017, når det tas høyde for usikkerhet med 20 mill. kroner. Av den samlede 
utfordringen på 51,6 mill. kroner er det vesentligste knyttet til budsjettavvik i 2016. 
Utfordringen for Nordlandssykehuset HF vil øke ytterligere, særlig fra 2019.  
Utfordringen anslås i størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020.  
 

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Helgelandssykehuset HF har utfordringer i størrelsesorden 20 mill. kroner for 2017. Den 
økonomiske situasjonen for Helgelandssykehuset HF er noe strammere i årene 
fremover enn tidligere anslått, i hovedsak som følge av endrede pasientstrømmer.  
 
Sykehusapotek Nord HF har ingen større endringer i sine forutsetninger og har en 
utfordring på 2 mill. kroner i 2017. Det er utarbeidet tiltak for å løse utfordringen. 
Publikumsavdelingen er skilt ut som egen avdeling med krav til overskudd. Krav til 
helseforetaket som helhet er regnskapsresultat > 0.   
 
Målt mot omsetning har Finnmarkssykehuset HF størst utfordring, mens 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lavest utfordring for 2017. Det er helt 
nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig 
forbedringsarbeid. Alle helseforetakene har krav om å behandle endelig budsjett for 
2017 innen desember 2016. Helseforetakene har krav om å oppdatere sine 
bærekraftsanalyser for perioden 2018-2025, våren 2016.  
 
Etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak 
Helse Nord IKT etableres som eget helseforetak fra 2017, jf. styresak 73-2016 Etablering 
av Helse Nord IKT HF (styremøte 15. juni 2016). Helse Nord IKT HF konsolideres 
dermed ikke inn i Helse Nord RHFs (morselskap) budsjett for 2017. Budsjett for Helse 
Nord IKT HF vil fremmes som egen styresak.  
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2016. 
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2017 - plan og premisser ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 19. oktober 2016, jf. RBU-sak 74-2016. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag til 

budsjett 2017 for foretaksgruppen, hvor prioriteringene i Plan 2017-2020 følges opp.   
 

2. RBU slutter seg til strategien med å håndtere store deler av skjerpelsen i 
rammebetingelsene for 2017 håndteres sentralt i RHF-et, for å bidra til at 
omstillingsbehovet ikke øker for mye.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til Statsbudsjett 2017 er noe strammere enn forutsatt. Helseforetakenes 
rammebetingelser skjerpes. Adm. direktør vurderer at effekten av dette for 
helseforetakene må begrenses så sent i budsjettarbeidet. Det foreslås derfor at store 
deler av skjerpelsen håndteres sentralt i opplegget for 2017.  Sentralt overskuddskrav 
reduseres med 34 mill. kroner fra 269 mill. kroner til 235 mill. kroner. Dette vil bidra til 
at omstillingsbehovet ikke øker for mye, men det vil samtidig redusere 
investeringsmulighetene tilsvarende.  
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Ved rullering av plan vil rammebetingelsene til helseforetakene skjerpes. Helse Nord 
må effektivisere driften videre for å opprettholde og utvikle tilbudet til pasientene og 
skape rom for investeringer i bygg og utstyr. Full gjennomgang av forutsetningene for 
investeringsplanen gjøres i rullering av plan 2017-2020 i juni 2017.  
 
Adm. direktør foreslår at planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i 
helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd og 
gjennomføring av fagplanene. Styringskrav fra eier om at veksten skal være større i 
psykisk helse og TSB foreslås fulgt opp gjennom å stille krav til helseforetakene om 
større vekst innen psykisk helse for voksne og videreføre krav om å fjerne fristbrudd og 
redusere ventetider innenfor alle fagområder.    
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2017.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.   
 

3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i 
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle 
fagområder.  
 

4. Resultatkrav for Helse Nord RHF reduseres med 34 mill. kroner sammenlignet med 
styresak 72-2016. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:   

 
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 235 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 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 HF  0  
Sum  +  330 mill. kroner 
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5. Inntektsrammer for 2017 fastsettes til (i 1000 kr): 
 

   
 

 
 

6. Helseforetakene kan i 2017 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene med lånetilsagn.  
 

 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Utredning 
 
 

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 334 599 189 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922

Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre | estimat, fordeles oppdragsdokument 30 700                               30 700                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 169 671                            5 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   311 000                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 300)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                               -                             791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
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Utredning 
 
Hovedpunkter fra Forslag til statsbudsjett 2017 og helseforetakenes økonomiske 
bæreevne  
 
Særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2017  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2017 samles i følgende 
hovedområder: 
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
• Samordning på tvers av regionene 
• IKT 
• Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse 
 
Endringer i inntektsrammer  
Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilgning   
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2,1 
% på nasjonalt nivå.  
 
Fra 2017 vil poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkluderes i 
finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF). Formålet med endringen er å 
etablere et aktivitetsbasert finansieringssystem som på en bedre måte enn i dag 
understøtter tjenesten. Deler av tidligere timeverkstakster blir overført til basisrammen 
(26 mill. kroner) i forbindelse med overgang fra takstfinansiering til ISF-finansiering. 
Beløpet fordeles til helseforetakene etter inntektsmodell for psykisk helse og rus.  
 
ISF-prisen justeres med 1,9 % til kroner 42.879,-.  
 
Utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en sterk og vedvarende vekst 
over flere år. For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene underregulert. 
Takster justeres med 0,6 %.  
 
Adm. direktør tilråder at planlagt aktivitetsvekst i foretakene fremdeles skal innrettes 
mot områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplanene.   
Også i 2017 er det krav til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn i somatisk 
sektor. Adm. direktør foreslår at det stilles krav til helseforetakene om sterkere vekst 
innen psykisk helsevern og TSB, og et generelt krav om fjerning av fristbrudd og 
reduksjon av ventetid. Dekningen innen TSB er lavere i Helse Nord enn landet for øvrig. 
Helse Nord vil derfor særlig øke veksten innenfor poliklinisk aktivitet i TSB. 
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ styrking av rammene  
Som i 2016 pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 64,3 mill. kroner. ISF-prisen og polikliniske 
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %. Dette innebærer et effektiviseringskrav i 
overkant av 20 mill. kroner for helseforetakene samlet.     
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Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 68,5 mill. kroner for å gi rom til 
bl.a. investeringer.  
 
Fritt behandlingsvalg 
Fritt behandlingsvalg utvides videre i 2017 innen somatiske tilbud, og kostnadene må 
finansieres av helseforetakene. Reformen er innført for å redusere ventetidene, øke 
valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.  
Det er estimert økte kostnader på landsbasis på ca. 200 mill. kroner. Dette kan betyr 
økte kostnader for foretakene på opp mot 25 mill. kroner i 2017. Helseforetakene har 
fått økt rammene sine for å betale for slike kjøp, og så langt har det vært marginal bruk 
av ordningen i Helse Nord.  
 
Nasjonal inntektsmodell  
Helse Nord får samlet økning på 19,0 mill. kroner ved oppdatering av nasjonal 
inntektsmodell mot forutsatt -33 mill. kroner i sak 64-2016.   
 
Oppdatering av befolkningsdata og sosiale kriterier medfører reduksjon på henholdsvis 
45,6 og 6,5 mill. kroner, men oppdatering av andre forhold i modellen, med svært 
uforutsigbar effekt, utligner dette (regnskapsandeler og andre oppdateringer). Til 
sammenligning var resultatet for 2016 en rammereduksjon på 56,8 mill. kroner for 
Helse Nord.   
 
Pensjonskostnader  
Pensjonskostnadene reduseres og Helse Nord får en samlet reduksjon av basisrammen 
på 634 mill. kroner. Dette er ca. 62 mill. kroner mer enn kostnadsreduksjonen i 
foretaksgruppen.  
 
Reduksjonen i pensjonskostnader varierer mellom helseforetakene hvor UNN vil få 
størst kostnadsreduksjon, mens Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har 
lavest kostnadsreduksjon. Basisrammereduksjonen medfører omfordeling mellom 
helseforetakene. Som tidligere legger adm. direktør opp til at omfordelingseffektene 
håndteres gjennom overgangsordning hvor omfordelingseffektene begrenses i 2017, 
men innfases fra 2018.  
 
Nøytral merverdiavgift 
Det foreslås innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. 
januar 2017. Bakgrunnen for forslaget er at merverdiavgiften stimulerer til å produsere 
tjenester med egne ansatte (uten merverdiavgift), fremfor å kjøpe tjenester hos private 
virksomheter (hvor man blir belastet merverdiavgift). Innføringen innebærer at 
helseforetakene vil få tilbakebetalt utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som 
inngår i driften i virksomheten.  
 
Innføringen av ordningen anslås å gi en negativ økonomisk effekt på om lag -35 mill. 
kroner for Helse Nord. Forventet refusjon av merverdiavgift er lavere enn reduksjonen i 
basisramme. Foretaksgruppens inntekter og kostnader reduseres som følge av 
innføring av ordningen.    
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Innføring av ordningen medfører omfordelingseffekter mellom helseforetakene hvor 
UNN og NLSH forventes å få større mva-refusjoner enn reduksjonen i basisramme. Det 
forventes at Finnmarkssykehuset vil få lavere refusjoner enn basisrammereduksjon. På 
samme måte som for reduserte pensjonskostnader foreslår adm. direktør at 
omfordelingseffektene håndteres med en overgangsordning for 2017.  
 
Tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade  
Hvert år får 60-80 barn en ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad. Det er 
behov for å bedre tilbudet og behandlingsforløpet for denne pasientgruppen. Helse 
Nord har fått 1,8 mill. kroner til formålet. Beløpet budsjetteres sentralt inntil videre.  
 
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
Helse Nords basisramme reduseres med 11 mill. kroner som overføres kommunene til 
oppbygging av øyeblikkelig hjelp døgntilbud for brukere med psykisk helse- og 
rusproblematikk.  
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres nasjonalt på samme nivå som i 2016.  
 
Helse Nord kommer betydelig dårligere ut enn i 2016 med en inntektsreduksjon på 24,3 
mill. kroner. Dette skyldes en kombinasjon av at forbedringen i kvalitet er størst i Helse 
Sør-Øst og i Helse Vest, og at Helse Nord har prestert dårligere innen alle indikator-
områder (resultatindikatorer, prosessindikatorer og brukeropplevelsesindikatorer).   
 
Den nasjonale modellen brukes internt i Helse Nord, med noen mindre tilpasninger som 
følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Styret har i tillegg fordelt 
ytterligere 5 mill. kroner i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering, og 
dette foreslås videreført for 2017.  
 
Samlet medfører dårligere resultater innen kvalitetsbasert finansiering at inntektene til 
Helse Nord er 19,2 mill. kroner lavere enn ordinær inntektsfordeling mellom regionene.  
 

 
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,6 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,5 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,2 
%. Dette skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for 
dette er at HOD kompenserer kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt.  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes inntektsrammer prisjusteres med 2,2 %. 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  
 

KBF (i 1000 kr) Nasjonal bevilgning 2017 Ekstrafordeling HN 2017 Sum Alternativ (ordinær) fordeling Effekt av ordningen
Finnmark 5 935                                         638                                     6 573             11 546                                           -4 972                             
UNN 27 693                                       2 978                                  30 671           31 325                                           -654                                
NLSH 10 195                                       1 096                                  11 291           19 040                                           -7 749                             
Helgeland 4 977                                         535                                     5 512             11 337                                           -5 825                             
Sum 48 800                                       5 247                                  54 047           73 247                                           -19 200                           
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Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres  
Ordningen videreføres i 2017, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag 
til statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene sørge for at det 
budsjetteres innenfor forventet ramme.  
 
Det har vist seg vanskelig å måle effekter av selve ordningen på sykefravær og 
tilbakeføring til arbeidsliv. Samtidig har enkeltevalueringer på helsesiden vist at 
Raskere tilbake-tiltak gir positive resultater. Pasienter som henvises til denne 
ordningen skal ikke rettighetsvurderes da Raskere tilbake er finansiert og organisert 
annerledes enn andre tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helse- og Omsorgs-
departementet vil på denne bakgrunn bruke 2017 til å legge om ordningen slik at 
nåværende midler i større grad inngår i det ordinære pasienttilbudet, samtidig som de 
positive elementene i ordningen videreføres. Målet med en slik omlegging er også mer 
likeverdige tjenestetilbud. 
 
Forskning 
Forskningsbevilgningen reduseres med 1,3 mill. kroner. Resultatbasert tilskudd øker 
med om lag 0,7 mill. kroner, men rammen reduseres med 2 mill. kroner knyttet til 
bortfall av krav om samhandlingsforskning.  
 
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 
inntektsrammer. Tilskudd til UNN HF inkluderer også finansiering av Klinisk 
forskningsavdeling (del av fast bevilgning), forskningsleder rus, Jebsen senter (jf avtale 
med Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT), utbetales UNN HF). Tilskudd til NLSH 
HF inkluderer finansiering til somatisk forskningssenter. Nye bevilgninger vil som 
tidligere justeres våren 2017. UNN HF og NLSH HF får deler av bevilgningen som økt 
basisramme og deler som øremerket tilskudd.  
 
Bevilgninger til helseforetakene justerer ned med 4 % som følge av innføring av mva-
refusjonsordning.  
 
Legemidler 
Statsbudsjettet foreslår at finansieringsansvaret for flere kreftlegemidler fra 1. mai 
2017. Kreftlegemidlene som overføres er innenfor legemiddelgruppene 
antineoplastiske midler og andre immunsuppressiver. I tillegg foreslås det å overføre 
finansieringsansvaret for PAH-legemidler (Pulmonal arteriell hypertensjon1) fra 
folketrygden til helseforetakene fra 1. januar 2017.  
 
Antall kreftlegemidler som overføres er om lag 70 stk. og disse vil bli en del av H-
reseptordningen. I dagens manuelle oppgjørsløsning for H-reseptlegemidler inngår om 
lag 100 legemidler. Kreftlegemidlene overføres 1. mai som følge av risiko med 
overføring av mange nye legemidler, samtidig som det legges opp til overgang fra 
manuell til elektronisk oppgjørsordning.  
 
Bevilgningen øker med til sammen 93,5 mill. kroner som foreslås fordelt til 
helseforetakene i henhold til inntektsmodell for somatikk.  

1 Pulmonal arteriell hypertensjon er en alvorlig hjerte- og lungesykdom.  
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Kvalitetssikring av fysiske og tekniske forhold i Mammografiprogrammet 
De regionale helseforetakene vil fra 2017 overta ansvaret for Kvalitetssikring av fysiske 
og tekniske forhold i Mammografiprogrammet. Basisrammen økes med 0,1 mill. kroner 
som foreslås delt mellom UNN og NLSH.  
 
Redusert apotekavanse 
Helse Nords basisramme reduseres med 1,4 mill. kroner som følge av redusert 
apotekavanse. 
 
Felles pasientadministrative systemer 
Som følge av sammenslåing av databaser vil ISF-inntektene reduseres noe for NLSH, 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Basisrammen økes med 14,1 mill. kroner 
for å kompensere for dette og fordeles til helseforetakene i tråd med beregninger fra 
Helsedirektoratet.  
 
Manglende prisomregning av egenandeler 
Egenandelene foreslås uendret og dette kompenseres gjennom økt basisramme på 7,1 
mill. kroner som fordeles helseforetakene basert på inntektsmodellene.  
 
Andre forhold 
 
Låneopptak og kassakreditt 
Helse Nord RHF gis lån til:  
• PET-senter 295 mill. kroner  
• NLSH Bodø 150 mill. kroner 
• UNN Tromsø A-fløy 60 mill. kroner 
• Kirkenes sykehus 58 mill. kroner  
 
Samlet låneramme for 2017 er 563 mill. kroner.  
 
Adm. direktør legger opp til at helseforetakene tar opp investeringslån i 2017 tråd med 
fremdriften i prosjektene med lånetilsagn.  
 
Rammen for kassakreditt for Helse Nord RHF vil nedjusteres, i hovedsak som følge av at 
HOD foreslår at deler av premiefond hos KLP skal benyttes til å betale pensjonspremier 
i 2017. Dette vil bedre likviditeten i helseforetakene og på kort sikt medføre anslagsvis 
7 mill. kroner i økte renteinntekter. På lang sikt vil pensjonskostnader og premie øke 
noe som følge av dette.     
 
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Adm. direktør foreslår at bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2016 
prisjusteres med 2,7 % i 2017.  
 
Nasjonalt senter for e-helseforskning 
Nasjonalt senter for e-helseforskning gis en bevilgning på 36,9 mill. kroner i forslag til 
statsbudsjett 2017.  
 

 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 14



Adm. direktør foreslår at basisrammen til UNN reduseres med netto 2 mill. kroner 
knyttet til avslutning av overgangsordning for Nasjonalt Senter for Telemedisin. Etter 
justeringen ligger det 4 mill. kroner til Nasjonalt senter for e-helseforskning i rammene 
til UNN.    
 
Sykestuer 
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres (9,5 mill. kroner).  
 
Transporttilbud psykisk syke 
Tilskudd videreføres (4,15 mill. kroner) og fordeles helseforetakene i tråd med 
inntektsmodell for psykisk helse.  
 
Pilot Evenes 
Helse Nord er bevilget 1 mill. kr. til UNNs samarbeidsprosjekt med 25 kommuner om 
utvikling av felles/samstemte prosedyrer for tidskritiske pasientgrupper.  Felles 
prosedyrer for kommunene, spesialisthelsetjenesten og luftambulansetjenesten vil 
gjøre den prehospitale kjeden bedre rustet til i fellesskap kvalitetssikte at disse 
pasientene får best mulig behandling. 
  
Andre forslag til prioriteringer 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
fremkom det i kapittel 8 at det var holdt tilbake 6,9 mill. kroner til videre oppfølging av 
utviklingsplan for psykisk helsevern og rus. 
 
Midlene var udisponert i påvente av lokalisering av to tilbud innen psykisk helsevern. 
Tilbudene som skal etableres er en regional kompetansetjenesten for arbeid og psykisk 
helse og en regional enhet for behandling av psykisk lidelse hos pasienter med psykisk 
utviklingshemming. Adm. direktør tilrår at tilbudene etableres ved NLSH. I tillegg er 
psykoseenhet ved NLSH nå definert som er regional behandlingsfunksjon og foreslås i 
den forbindelse styrket med 0,7 mill. kroner. Midlene skal fordeles som følger:  
 
• 3 mill. kroner til kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse 
• 3,9 mill. kroner til regional enhet for behandling av pasienter med psykisk lidelse   

og psykisk utviklingshemming 
• Regional psykoseenhet 0,7 mill. kroner 
 
Tiltakene innenfor psykisk helse og rus skal også finansieres av den generelle realvekst 
som er delt ut til helseforetakene.   
 
Narkotikaprogram med domstolskontroll 
Alle helseforetak i Helse Nord må forberede seg på å bli involvert i rehabiliterings-
arbeidet for personer med betinget dom på narkotikaprogram med domstolskontroll. 
Oppfølging av de domfelte krever et godt forpliktende samarbeid med lokale 
friomsorgskontor. Helse Nord ble i 2016 styrket med 0,6 mill. kroner og disse midlene 
fordeles nå til helseforetakene. Midlene skal benyttes til å etablere kontakt og utvikle 
samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og friomsorgskontorene i foretakenes 
opptaksområde. 
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Oppretting av feil 
I styresak 72-2016 ble tilskudd til forvaltning klinisk IKT fordelt etter feil nøkkel og 
dette rettes opp. Videre ble 0,35 mill. kroner feilaktig flyttet til UNNs ramme for et tiltak 
som skal budsjetteres sentralt i Helse Nord RHF.   
 
Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
Tabellen viser budsjettforslag 2017 for Helse Nord RHF. Det er større endringer fra 
vedtatt budsjett 2016 som følge av at Helse Nord IKT ikke konsolideres inn i 
morselskapets budsjett for 2017, og som følge av innføring av mva-refusjonsordning.  
 

 
 
Helseforetakenes økonomiske bæreevne  
For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må 
helseforetakene sannsynliggjøre at de vil være i stand til å drive helseforetaket videre 
og realisere resultatkravene, når kostnadene som følger av investeringene slår inn i 
regnskapene. I tillegg må helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet til å håndtere løpende 
drift og investeringsutbetalinger.  
 
Det forventes at realveksten i årene fremover i planperioden vil bli lavere enn tidligere. 
Økt effektivitet og produktivitet vil derfor bli en stadig viktigere forutsetning for 
gjennomføring av investeringsplanen. SAMDATA 2015 viser at produktiviteten innen 
somatisk virksomhet er lavere enn landet for øvrig og at Helse Nord har en svakere 
utvikling enn øvrige regioner. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå 
følger opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen fremover (utfordring før effekter av 
identifiserte tiltak). Endringer i inntekts- og kostnadsforutsetninger i denne saken (bl.a. 
kvalitetsbasert finansiering og eventuell utvidelse av kvalitetsbasert finansiering) vil 
øke omstillingsbehovet i helseforetakene, anslagsvis 20-40 mill. kroner.   
 

Budsjett 2017 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2015 Vedtatt budsjett 2016 Budsjettforslag 2017

Basistilskudd 12 313 311 12 980 806 12 059 358
Kvalitetsbasert finansiering 73 369 48 800
Aktivitetsbasert inntekt 3 540 517 3 543 597 3 778 900
Annen driftsinntekt 987 069 897 352 406 320
Sum driftsinntekter 16 840 897 17 495 124 16 293 377

Kjøp av helsetjenester 15 551 135 16 135 954 15 600 143
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 244 463 267 489 108 336
Avskrivninger og nedskrivninger 103 861 168 890 13 751
Andre driftskostnader 508 473 647 567 385 147
Sum driftskostnader 16 407 933 17 219 900 16 107 377

Driftsresultat 432 964 275 224 186 000

Finansinntekt 138 086 123 040 105 000
Resultat fra datterforetak 113 079
Annen finanskostnad -73 254 -71 264 -56 000
Årsresultat 610 876 327 000 235 000
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Helseforetakene er i prosess og har krav om å styrebehandle budsjett og komplette 
tiltaksplaner innen desember 2016.   
 
Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF står overfor uløste omstillinger i størrelsesorden 12 mill. 
kroner til 24 mill. kroner i perioden. Helseforetaket har en omstillingsutfordring i 2017 
på 34 mill. kroner. Det er identifisert tiltak som gjør at foretaket per nå sitter igjen med 
uløste omstillingsutfordringer i 2017 på omlag 12 mill. kroner, før effekter av denne 
saken.   
 
Utfordringene i foretaket er redusert siden analysen ble gjort våren 2016. 
Hovedårsakene til dette er at helseforetakenes inntektsrammer er styrket i plan 2017-
2020. Omstillingsutfordringen for 2017 bør være overkommelig for helseforetaket. 
Rammebetingelsene vil imidlertid skjerpes i årene fremover som følge av at foreslåtte 
overgangsordninger for 2017 (mva-refusjonsordning og pensjonskostnader) demper 
negative omfordelingseffekter for helseforetaket.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Bærekraftsanalysen til UNN HF (styrebehandlet i helseforetaket i juni 2016) viser en 
omstillingsutfordring på 24 mill. kroner i 2017. Helseforetaket har da planlagt med et 
overskudd på 65 mill. kroner, altså 25 mill. kroner utover resultatkravet fra Helse Nord 
RHF.   
 
Helseforetaket har gjennomført store omstillingsprosesser over flere år og har som 
strategi at 2017 er et konsolideringsår hvor man begrenser nye omstillingskrav til 
klinikkene.  
 
Nordlandssykehuset HF  
Estimert omstillingsutfordring viser et behov for omstilling i 2017 på om lag 51,6 mill. 
kroner, når det tas høyde for usikkerhet med 20 mill. kroner. 
 
Av den samlede utfordringen på 51,6 mill. kroner er det vesentligste knyttet til 
budsjettavvik i 2016. Utfordringen for NLSH HF vil øke ytterligere, særlig fra 2019.  
Utfordringen anslås i størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020.  
 
  

Omstillingsbehov 2017
Sum omstillingsbehov          

(mill kroner)

Budsjetterte 
driftsinntekter          
(mill kroner)

Omstillings-
behov i % av 
budsjetterte 

driftsinnteker
Finnmarkssykehuset HF 36                                      2 049                       1,8 %
UNN HF* -                                     7 300                       0,0 %
Nordlandssykehuset HF 52                                      4 295                       1,2 %
Helgelandssykehuset HF 21                                      2 003                       1,0 %
Sykehusapotek Nord HF 2                                         473                          0,4 %
Sum 111                                    16 120                     0,7 %
*Vurdert mot resultatkrav fra Helse Nord RHF på +40 mill. kroner
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Det er hovedsakelig Akuttmedisinsk klinikk, Medisinsk klinikk, Prehospital klinikk og 
Hode bevegelse klinikken som er forsinket i tiltaksgjennomføringen i 2016. Det har de 
siste månedene pågått prosesser knyttet til omstrukturering av både Medisinsk klinikk 
og Hode Bevegelse klinikken. Omstruktureringen er vurdert avgjørende for best mulig 
ivaretakelse av både fag, kvalitet og økonomi i disse klinikkene i fremtiden, men har 
samtidig forsinket tiltaksarbeidet da oppmerksomheten har vært rettet mot de 
pågående organisasjonsendringene. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Estimert omstillingsutfordring viser et behov for omstilling i 2017 på om lag 21 mill. 
kroner. Behovet for omstilling varierer noe i planperioden, men den økonomiske 
situasjonen for helseforetaket er strammere enn tidligere vurdert. Årsaken til dette er 
både reduserte inntektsrammer, samt økte kostnader både internt og eksternt. 
 
 
 
Vedlegg: Inntektsrammer  
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Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2016 - per oktober 2015 1 361 333 300 191 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 12 881 171
Budsjettforlik -11 864 -11 864
Nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst 130 000 130 000
Forskning 37 000 -33 000 -4 000 0
Oppdatering inntektsmodell somatikk 2 470 3 045 9 527 -15 043 0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing -10 000 2 000 4 000 -4 000 8 000 0
Oppdatering inntektsmodell rus 48 -4 876 1 314 3 513 0
Reserver og avslutning prosjekter RHF -23 500 23 500 0
Effektivisering RHF -1 000 1 000 0
Inndraging HF engangstilskudd - nødnett 8 708 -2 240 -3 778 -2 690 0
Inndraging tilskudd - NST 4 000 -4 000 0
Inndraging HF engangstilskudd - URE helseteam 1 400 -700 -700 0
Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse 18 000 -2 837 -7 698 -4 679 -2 786 0
Funksjonell forvaltning klinisk IKT 10 000 -10 000 0
Forvaltning IKT EPJ i HF -8 000 1 261 3 421 2 080 1 238 0
Styrking HF -15 000 2 529 6 031 4 194 2 244 0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finnmark Kirkenes -38 000 15 000 23 000 0
Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH -2 500 2 500 0
Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal 7 000 -7 000 0
Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINNMARK -10 700 9 800 900 0
Tiltak plan psykisk helse og rus 1 600 -17 600 349 14 778 555 318 0
PET senter oppstart støtte og fullfinansiering -2 000 2 000 0
Flyseteavgift -15 000 4 437 3 671 4 362 2 530 0
Astma allergisenter UNN -2 900 2 900 0
Prosjekt Samvalg -8 200 8 200 0
KORSN kompetanse -250 250 0
KORSN antibiotikaresistens -1 000 1 000 0
Styrking drift kvalitetsregistre -550 550 0
Delfinansiering professorstilling  PHBU -350 350 0
Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser -500 500 0
Samisk helsepark idefase -1 000 1 000 0
Fri realvekst -28 350 1 000 17 050 10 300 0
LIS-stillinger Anestesi UNN/NLSH -2 400 1 200 1 200 0
Styrke regional pasientsikkerhet -1 000 1 000 0
Rituell omskjæring -1 200 189 513 312 186 0
Rekrutteringsprogram Helgeland -3 000 3 000 0
Utviklingsprosjekt Helgeland -6 000 6 000 0
Felleseide selskap 20 700 -20 700 0
Avslutning FIKS 1 000 -1 000 0
Klinisk farmasi, krav til effektivsering 3 000 -473 -1 283 -780 -464 0
Pasientreiser, krav til effektivisering 2 000 -592 -489 -582 -337 0
Legemidler, krav til effektivisering 10 000 -1 576 -4 277 -2 599 -1 548 0
ERL, krav til effektivisering 2 000 -315 -855 -520 -310 0
Vedtatt basisramme 2017 - per juni 2016 1 416 133 242 735 1 618 546 5 101 242 3 161 816 1 425 836 12 966 307
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Konsekvensjustering pensjon -600 -94 000 -89 291 -244 800 -152 651 -84 658 -666 000
Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst) -64 347 -64 347
Prisomregning 2,6 pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag 31 340 1 806 32 775 97 874 60 271 29 050 253 117
Prisomregning 2,6 pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag 0 0
Styrking kapitaltilskudd 2 062 7 526 6 325 1 811 17 724
Nasjonal inntektsmodell - avvik fra forutsatt juni 16 468 16 468
Kvalitetsbasert finansiering -72 711 -364 -275 0
Realvekst  - avvik fra forutsatt juni 6 900 5 044 13 685 8 318 4 952 38 900
Pensjon 32 000 32 000
Pensjon overgangsordning 23 000 -43 000 20 000 0
Tilbakeført ABE reformen 68 465 68 465
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 1 534 2 482 1 948 1 146 7 110
Flytting forskning (til 732.78) - kutt knyttet til samhandlingsforkning -2 000 -2 000
Omlegging av aktivitetsbasert refusjon PH og TSB, fra kap. 732.77 4 289 10 244 7 227 4 240 26 000
Inkludering av legemidler i ISF, til kap. 732.76 -12 122 -32 888 -19 990 -11 900 -76 900
Endret apotekavanse -1 411 -1 411
Rehab - tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade 1 757 1 757
Omlegging av pasadm systemer, flytting fra kap. 732.76 537 9 586 3 976 14 100
Kommunal øhjelp PH og TSB -11 000 -11 000
Flytting legemidler PAH fra trygd 3 334 9 045 5 498 3 273 21 149
Kutt legemidler PAH ved overf fra trygd -410 -1 112 -676 -402 -2 600
Flytting kreftlegemidler fra trygd 11 820 32 068 19 492 11 604 74 983
Kvalitetssikring av mammografiprogr - fra kap. 720.01 50 50 100
Merverdiavgiftsordningen, til kap. 732.70 og 732.80 -77 994 -106 566 -323 658 -185 606 -97 176 -791 000
Merverdiavgiftsordningen, overgangsordning 14 000 -7 500 -6 500 0
Endring fordeling klinisk forvaltning EPJ -269 539 80 -350 0
Overgangsordning knyttet til utfasing NST 6 000 -6 000 0
Nasjonalt senter for E-helseforskning -4 000 4 000 0
Narkotikaprogram med domstolskontroll -604 91 240 174 99 0
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere 0
Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse -3 000 3 000 0
Regional enhet for behandling av psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming -3 900 3 900 0
Psykoseenhet -700 700 0
Geriatrisk team Finnmarkssykehuset -1 000 1 000 0
Delfinansiering professorstilling  PHBU 350 -350 0
Redusert resultatkrav 3 870 -3 870 0
Avslutning FIKS -800 800
Forskning -35 000 32 000 3 000 0
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 334 599 189 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922
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Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre | estimat, fordeles oppdragsdokument 30 700                               30 700                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 169 671                            5 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   311 000                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 300)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                               -                             791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 590 808 194 183 1 530 927 4 818 525 2 971 931 1 318 249 12 425 422
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