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Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å behandle og vedta budsjett 2017 for Helse Nord 
RHF. 
 
Helse Nord IKT etableres som eget helseforetak fra 2017, jfr. 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 budsjett for 2017. Budsjett for Helse 
Nord IKT HF vil fremmes som egen styresak.  
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering 
av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016).  
 
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2017 noe strammere rammebetingelser enn lagt 
til grunn i styresak 72-2016.  
 
Det vises til styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer hvor 
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 et litt større avvik enn forventet, 
men det er håndterbart på kort sikt.  
 
Detaljert informasjon om forslag til budsjett for Helse Nord RHF 2017 følger av vedlegg. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Prioritering 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 72-2016 med følgende forslag til 
endringer fra adm. direktør: 
 
Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering Helse Nord RHF som for 2017 utgjør 31,3 
mill. kroner. 
 
Innføring av nøytral merverdiavgift 
Det vises til styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer hvor 
det er redegjort for ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. 
januar 2017.  
 
For Helse Nord RHF utgjør dette et trekk i rammen på rundt 78,0 mill. kroner med 
tilhørende reduksjon i kostnader. 
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Effektiviseringskrav 
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Driftsutgiftene i 
planrammene til Helse Nord RHF er for 2017 foreslått redusert med 1,0% og utgjør 
rundt 1,1 mill. kroner. 
 
Tilleggsoppgjør mellom regionene for gjestepasienter 
Adm. direktør foreslår å sette av 12,0 mill. kroner for å ta høyde for tilleggsoppgjør 
knyttet til pensjon mellom regionene for gjestepasienter for 2017. 
 
Svikt i renteinntekter 
I plan 2017-2020 var det lagt til grunn at netto renteinntekter i Helse Nord RHF ville gå 
ned med 15 mill. kroner som følge av lavere rentenivå, ny bankavtale og svekket 
likviditet. 
 
Som følge av lavere rente nivå er det allerede i 2016 en netto svikt i renteinntektene på 
10 mill. kroner. Det er foretatt en ny beregning basert på ny bankavtale, dagens 
rentenivå og likviditetsprognose. Den viser at det forventes ca. 10 mill. kroner lavere 
netto renteinntekt enn det som er lagt til grunn for plan 2017-2020.  
 
Til disposisjon administrerende direktør 
Det foreslås at 5,0 mill. kroner settes av til disposisjon hos adm. direktør. 
 
Virksomhetsarkitekter 
Adm. direktør foreslår å bevilge 5,0 mill. kroner til ansettelse av arkitekter. Formålet 
med stillingene er videreutvikling og implementering av nasjonale prinsipper i Helse 
Nord. Det forventes at ansettelsessted vil være Helse Nord IKT HF, men finansiert av 
Helse Nord RHF. 
 
Digitale pasienttjenester 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner til digitale pasienttjenester. Prosjektet 
forventes ferdigstilt i løpet av desember 2016. Det har vært nødvendig å øke rammen i 
2017 for å ivareta drift av nye tjenester som en følge av innføringen av helsenorge.no. 
 
Økt drift Helse Nord RHF 
Adm. direktør foreslår å sette av 2,3 mill. kroner til generell styrking av driftsbudsjettet 
til RHF. Midlene skal hovedsakelig finansiere økt stillinger i det regionale 
helseforetaket. 
 
Økt drift SKDE 
Adm. direktør foreslår å sette av 2,0 mill. kroner til generell styrking av driftsbudsjettet 
til SKDE som en følge av organisatoriske endringer. 
 
Tilskudd Helse Bergen HF 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til etablering av veiledningstjeneste for 
pasientrapporterte data i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Veiledningstjenesten 
er etablert ved Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen HF på oppdrag fra 
det nasjonale servicemiljøet ved SKDE. Midlene skal være et årlig tilskudd til drift av 
veiledningstjenesten. 
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Økt kjøp rehabilitering 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til økt kjøp innen rehabilitering. 
                                              
Prosjekter Helse Nord RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2017, jf. tabell under: 
 

 
Anm.: Budsjett 2017 for prosjekt Internasjonal Helse skal være 2 mill. kroner. 
 
Prosjektene er i hovedsak omtalt nærmere i vedlegget. 
 
Investeringsramme Helse Nord RHF 
Det er satt av 30,0 mill. kroner i vedtatt plan til investeringer i regi av RHF-et.  
 
Adm. direktør foreslår følgende investeringer på til sammen 6,3 mill. kroner i 2017: 
• Utlån felleseide selskaper  47,8 mill. kroner 
• Helse Nord LIS  3,0 mill. kroner 
• Nytt saksbehandlingssystem 3,0 mill. kroner 
• Egenkapitalinnskudd KLP 0,3 mill. kroner 
 
  

Prosjektnavn Budsjett 2017
Nasjonalt nødnett 16 641 800                                                                            
Til disposisjon administrerende direktør 5 000 000                                                                               
Ufordelte midler psykisk helse/TSB 3 400 000                                                                               
Kvalitetsmidler Apotek 3 528 000                                                                               
Klinisk farmasi 3 000 000                                                                               
Digitale pasienttjenester 2 500 000                                                                               
Utdanningsprogram VOP/BUP 2 123 600                                                                               
Internasjonal helse 1 600 000                                                                               
Master i helseledelse 1 500 000                                                                               
Samhandlingsportal UNN 1 400 000                                                                               
Kostnad per pasient (KPP) 800 000                                                                                  
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 1 000 000                                                                               
Nordområdesatsning 1 011 000                                                                               
Pasientsikkerhet 800 000                                                                                  
Klima og miljø 800 000                                                                                  
Et friskere Nordland 550 000                                                                                  
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                                                  
Samhandlingsutvalg for fastleger 356 300                                                                                  
Regional perinatalkomité 70 000                                                                                    
SUM 46 580 700                                                                            
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Andre forhold 
Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Prognose fra 
Norsk pasientskadeerstatning viser en reduksjon i utbetalinger for 2017. Rammen for 
2017 er på 122,0 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 35,1 mill. kroner i forhold til 
vedtatt budsjett 2016. 
 
Felleseide selskaper 
Det ble i styresak 72-2016 satt av 20,7 mill. kroner for å ta høyde for forventet 
kostnadsøkning i felleseide selskaper. Den samlede totale kostnaden for de felleseide 
selskapene er ikke klar pr. dags dato. Midlene er foreløpig lagt sentralt og vil fordeles, 
når det den totale kostnaden pr. selskap er kjent. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2017 Helse Nord RHF vil bli drøftet med de lokale tillitsvalgte og vernetjenesten 
i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved 
møtestart. 
 
Oppsummering 
Handlingsrommet i Helse Nord RHF for 2017 foreslås disponert til å: 
- Ta høyde for tilleggsoppgjør mellom regionene for gjestepasienter. 
- Ta høyde for rentesvik som følge av lavere rentenivå, ny bankavtale og svekket 

likviditet 
- Sette av midler til adm. direktørs disposisjon til bl.a. håndtering av mulige nye krav i 

oppdragsdokumentet for 2017. 
- Sette av midler til ansettelse av arkitekter for å håndtere videreutvikling og 

implementering av det nasjonale arkitekturrammeverket i Helse Nord. 
- Øke antall stillinger i administrasjonen med 2,2 årsverk for styrke arbeidet innenfor 

eiendomsområdet og for å få en helhetlig forvaltning av økonomi- og 
innkjøpssystemet i foretaksgruppen. 

- Sette av midler til SKDE som følge av organisatoriske endringer. 
- Gi marginal økning av kjøp av helsetjenester innenfor rehabilitering. 
- Øke rammen knyttet til prosjekt digitale pasienttjenester for å ivareta drift av nye 

tjenester som følge av innføringen av helsenorge.no. 
- Ytterligere styrke prosjekter som videreføres i 2017 og til nye prosjekt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
De økonomiske rammebetingelsene for 2017 blir noe strammere enn det er lagt opp til i 
langsiktig plan. Dette betyr at det er behov for å optimalisere bruk av ressurser, samt 
strengere prioritering av nye tiltak.  
 
Budsjettprosessen er gjennomført med god involvering internt, og prioriteringene er 
gjort av avdelingene i fellesskap. Adm. direktør mener at forslag til budsjett er gjort med 
forsvarlig balanse mellom løpende drift og nye tiltak.  
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Utsiktene til strammere rammebetingelser fremover gjør at det regionale 
helseforetaket må forberede seg på ytterligere optimalisering i tiden fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett 2017 for Helse 
Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Nærmere redegjørelse om tiltak/disponeringer av budsjett 2017 
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Nærmere om budsjett 2017 Helse Nord RHF. 
 
Driftsbudsjett 2017 
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF (inkl. styrets disposisjonskonto) videreføres reelt 
på samme nivå som for 2016 korrigert for utskilling av Helse Nord IKT.  
 

 
*)Det er foretatt en korrigering under prosjekter for 2016 da prosjekt internasjonal 
helse (2,0 mill. kroner) var tatt med to ganger. 
 
Det er en reell nedgang i budsjettrammene for 2017som følge av innføring av mva-
refusjonsordning. Rammene for 2017 er først lønns- og prisjusterte med 2,7% og 
deretter nedjustert som følge av innføringen av nøytral merverdiavgift.  
 
Nedgang i budsjett for styret ses i sammenheng med økning i budsjett for tillitsvalgte. 
Det er foreslått en omdisponering mellom styrets og KTV/KVOs budsjett for 2017 på 
0,45 mill. kroner. Omdisponeringen er foreslått som en følge av at styret er redusert 
med to styremedlemmer og at det har vært en utskiftning i KTV/KVO som gjør at den 
totale kostnaden er økt fra 2016.  
 
Nedgangen i budsjett for SKDE skyldes i hovedsak at det for budsjett 2016 var lagt inn 
bruk av tidligere øremerkede midler på rundt 3,0 mill. kroner og at det i 2016 var 
arrangert registerkonferanse med et budsjett på 1,0 mill. kroner. Dette er ikke 
videreført i budsjett for 2017.  
 
Nedgang i tjenestekjøp kommer hovedsakelig som en følge av innføring av mva-
refusjonsordning og lavere forventet kostnad til pasientskadeerstatning. 
 
 
 

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst
2016 2017

Styret 3 809                        3 380                      -513
Internrevisjon 3 949                        3 922                      -114
Brukerutvalg 5 585                        5 573                      -135
Tillitsvalgte 5 338                        5 920                      465
Adm RHF 89 977                      90 186                    -1 770
SKDE 51 387                      46 540                    -5 978
HN - IKT 564 400                    -                          -576 817
Prosjekter RHF*) 46 476                      46 581                    -917
Tjenestekjøp RHF 1 420 529                1 396 978              -54 803
Sum 2 191 450                1 599 080              -640 582                
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Tabellen viser budsjettforslag 2017 for Helse Nord RHF. De største endringene fra 
vedtatt budsjett 2016 skyldes at Helse Nord IKT ikke konsolideres inn i morselskapets 
budsjett for 2017, og innføring av mva-refusjonsordning.  
 
Bemanning i Helse Nord RHF 
 

 
 
I forhold til budsjett 2016 slik det ble vedtatt i styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse 
Nord RHF, planlegges en reduksjon av bemanningen i Helse Nord RHF for 2017 samlet 
med 268,0 årsverk.  
 
Reduksjon skyldes i hovedsak: 
- Helse Nord IKT etableres som et eget helseforetak. 
- FIKS1: FIKS prosjektet avsluttes ila 2016. Det vil medføre en nedbemanning av 

ansatte i FIKS-prosjektet.  
- Fase 2 arena/kurve opprettes fra 1. januar 2017 som egen seksjon i eieravdelingen. 

Enheten vil bestå av 13 ansatte og skal bygge videre på arbeidet fra FIKS med 
innføring av DIPS Arena og elektronisk medikasjon- og kurveløsning. Se også 
styresak 122-2016 FIKS-prosjekt: Tertial rapport pr. 31 august 2016. 

1 Felles innføring kliniske systemer 

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

Basistilskudd 1 615 010 1 666 509 1 523 599
Aktivitetsbasert inntekt 105 925 64 600 61 727
Annen driftsinntekt 629 279 737 565 199 755
Sum driftsinntekter 2 350 215 2 468 674 1 785 080

Kjøp av helsetjenester 1 060 453 1 109 504 1 091 846
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 1 917 250 2 193 450 1 599 080

Driftsresultat 432 965 275 224 186 000

Finansinntekt 138 086 123 040 105 000
Annen finanskostnad -73 254 -71 264 -56 000
Årsresultat 497 796 327 000 235 000

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2015 Vedtatt budsjett 2016 Plan 2017
RHF administrasjon 65,8 68,0 70,2
FIKS 25,4 28,6 0,0
Fase 2 arena/eketronisk kurve 13,0
SKDE 16,8 19,1 20,5
HN IKT 242,0 256,0 0,0
Sum 350 371,7 103,7
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- Helse Nord RHF (administrasjon) foreslås styrket med ny rådgiverstilling i 
eiendomsseksjonen og med en stilling for å ivareta forvaltning av regionale 
økonomisystemer og integrasjonen mellom dem. 

- SKDE2 har ansatt vikar knyttet til forskningsprosjekt og opprettet en ny 
rådgiverstilling for å styrke jobben rundt indikatoroppdrag og Helseatlas.  
 

Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 72-2016 Plan 2017-2020, inkl rullering av investeringsplan 2017-
2024 på Helse Nords syv viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk 
beskrevet hvordan det planlegges at budsjett 2017 skal bidra til å nå Helse Nords 
viktigste mål i perioden 
 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 
Kvalitetsstrategi 
Sammen med helseforetakene skal Helse Nord RHF arbeide fram konkrete 
handlingsplaner for å gjennomføre forbedringstiltakene vedtatt i Helse Nords 
regionale kvalitetsstrategi 2016–2020. 
 
Ny kvalitetsstrategi ble vedtatt av styret i Helse Nord 16. desember 2015 og skal gjelde 
fram til 2020.  
 
De fire satsningsområdene fra forrige strategi (pasientens helsetjeneste, 
pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk 
praksis) videreføres i den nye strategien. Herunder vil 4 store satsningsområder gjelde 
for 2017:  
• Automatisert journalundersøkelse (ASJ) 
• Klinisk fagrevisjon 
• Forbedringsagentutdanning 
• Pasienterfaringsundersøkelser 
 
I Helse Nords kvalitetsstrategi vises det til at:  
• Helse Nord RHF i løpet av planperioden vil ta ansvar for å utvikle elektronisk 

løsning for innhenting av opplysninger om pasientopplevd kvalitet 
• Helseforetakene skal delta aktivt i utviklingen av elektronisk løsning for innhenting 

av pasientopplevd kvalitet.  
• Helseforetakene skal utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke 

resultatene i forbedringsarbeidet.  
 

Helse Nord RHF har sett på ulike løsninger for hvordan en regional løsning kan 
gjennomføres, og ser behov for å gå ut på en anbudsrunde for å skaffe en skjemamotor 
som kan brukes for en regional løsning. Vi vil bruke erfaringene fra PING prosjektet på 
UNN, samt at vi må involvere fagmiljøene og eventuelt forskningsmiljøene i regionen for 
å utarbeide en kravspesifikasjon som ivaretar en fremtidig løsning ut fra ønske og 
behov.  
 

2 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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En regional løsning vil sikre standardiserte brukererfaringsundersøkelser, slik at ledere 
på alle nivå får sammenliknbare og kvalitetssikrede resultater til bruk i lokalt 
forbedringsarbeid. Helse Nord RHF mener dette er et nødvendig tiltak for å sikre bedre 
pasientsikkerhet for våre pasienter.  
 
Videreutvikling av ASJ 
Et av satsningsområdene i kvalitetsstrategien for 2016-2020 er å bruke kunnskapen om 
uønskede hendelser som retningsgivende for arbeidet med kontinuerlige forbedringer. 
Målet er å bedre pasientsikkerheten og redusere forekomst av pasientskader.  
 
Kartleggingen av pasientskader gjennomføres etter en standardisert prosedyre for 
journalundersøkelse, Global Trigger Tool (GTT). Nordlandssykehuset innførte i 2013 
automatisk strukturert journalundersøkelse(ASJ) for GTT granskning. Siden flere 
uønskede hendelser ikke meldes eller fanges opp på annen måte arbeider man nå med å 
videreutvikle løsningen fra Nordlandssykehuset og ta denne i bruk i alle foretak.  
 
ASJ-løsningen skanner gjennom journaler for utskrevne pasienter og leter etter 39 
triggere definert av GTT-metodikken. Disse triggerne indikerer at det kan ha skjedd en 
uønsket pasienthendelse, som igjen kan være indikasjon på pasientskade. Både de 
faktiske skadene og de uønskede hendelsene som kunne ha ledet til skade er viktige å 
fange opp slik at vi kan lære av disse og bygge kunnskap for hvordan vi kan unngå disse 
fremover. 
 
I videreutviklingsprosjektet som nå pågår gjøres det en teknisk oppgradering av 
løsningen slik at den nyttiggjør siste teknologi samt at den vil være enklere å ta i bruk 
av UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. I tillegg til teknologisk 
oppgradering får man ny funksjonalitet - skanning etter uønskede hendelser i alle 
journaler.  Dette setter oss i stand til å danne oss et statistisk bilde over tid om hvilken 
effekt våre tiltak har. Løsningen søker både i strukturerte data (registrert kode) og i 
ustrukturerte data (skrevet tekst), noe som gjør løsningen interessant for 
videreutvikling til andre bruksområder.  
 
Prosjektet med implementering av ny GTT - portal på Nordlandssykehuset er i en 
sluttfase. Neste fase er utrulling av løsningen til de øvrige helseforetakene i Helse Nord.  
 
Klinisk fagrevisjon 
Det er engasjert revisjonsleder for gjennomføring av pilotprosjekter med kliniske 
fagrevisjoner på to utvalgte fagområder i fire helseforetak. Tre av helseforetakene har 
oppnevnt fagrevisorer på disse fagområdene. Det er utarbeidet foreløpige retningslinjer 
for klinisk fagrevisjon, og Helse Nord RHFs oppfølging av fagrevisjonene vil bli ivaretatt 
av Kvalitets- og forskningsavdelingen. 
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Regionale forbedringsagenter 
Prosjektet skal bygge bro mellom metodikk fra LEAN, IHI3 – Quality improvement og 
pasientsikkerhetsprogrammet og danne et felles utviklingsprogram for ledere og 
medarbeidere i Helse Nord.  
 
Lokale pasienterfaringsundersøkelser (PREM) 
Helse Nord ønsker at pasientenes erfaringer og tilfredshet med kvaliteten på den 
utredningen/behandlingen de mottar (PREM), og effekten av behandlingen (PROM), 
samles inn og brukes i forbedringsarbeid. En regional løsning vil sikre standardiserte 
brukererfaringsundersøkelser, slik at ledere på alle nivå får sammenliknbare og 
kvalitetssikrede resultater til bruk i lokalt forbedringsarbeid. Helse Nord RHF mener 
dette er et nødvendig tiltak for å sikre bedre pasientsikkerhet for våre pasienter.  
 
Pasientsikkerhet 
Det jobbes videre med det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som ble 
påbegynt i 2014. Programmet bygger videre på tiltak fra den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.  
 
Kjøp fra private  
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å 
oppfylle Helse Nord RHFs «sørge-for»-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen 
og er et viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Totalbudsjettet for 2017 ligger 
på samme nivå som for 2016 nivå korrigert for prisstigning. Det er gjort en omfordeling 
på 2,2 mill. kroner fra budsjettet for avtalespesialister til kjøp av private helsetjenester. 
 
Vi har i likhet med i 2015 også i 2016 erfart kapasitetsutfordringer innenfor 
rehabilitering og ortopedi som har medført lang ventetid for pasientene som kan 
medføre fristbrudd. Pasientene har derfor rett til behandling gjennom HELFO, hvor 
kostnadene for behandlingen påføres helseforetakene. 
 
Helse Nord har i 2016 forhandlet frem nye avtaler innenfor radiologi og somatikk.  
 
Anskaffelsen innenfor radiologi gjelder både institutt og teleradiologi. Anskaffelsens 
størrelse er fordelt på institutt med 17,4 mill. kroner i Tromsø og 17,0 mill. kroner i 
Bodø. Teleradiologi utgjør 6 mill. kroner. I tillegg er det anskaffet vakttjeneste for 
lokalsykehusene innenfor teleradiologiavtalen.  
 
Det ble i september 2016 utløst opsjon på etablering av CT i Tromsø på ca. 2,9 mill. 
kroner. Anskaffelsen totalt sett utgjør en vesentlig økning av det private tilbudet 
innenfor radiologi fra 28,1 mill. kroner i 2015 til 43,4 mill. kroner i ny avtale.   
 
  

3 Healthcare Improvement 
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Ny avtale innenfor somatikk ble iverksatt fra 1.7.2016 og gjelder prosedyrer innenfor 
ortopedi, håndkirurgi, øre-nese-hals, plastikk kirurgi, søvnapne, indremedisin, 
kardiologi og urologi. Avtaleomfanget er fordelt på Tromsø og Bodø med henholdsvis 
18,0 mill. kroner og 7,7 mill. kroner, og utgjør en økning på 4,6 mill. kroner 
sammenlignet med dagens avtale.  
 
Det er inngått avtale med Viken Senter om etablering av traumetilbud til unge i alderen 
18-26 år. Rammen er på 6,5 mill. kroner og tilbudet startet opp i september 2016.  
 
Budsjettet for private avtalespesialister er redusert med 2,2 mill. kroner sammenlignet 
med 2016. Helse Nord har driftsavtaler med 93 avtalespesialister som tilsvarer ca. 75 
årsverk fordelt på lege- og psykologspesialister, dette inkluderer også avtalehjemler 
som per tiden står vakant eller er under utlysning. Vi jobber kontinuerlig med 
rekruttering av avtalespesialister gjennom ulike kanaler, men opplever dette som 
meget utfordrende. Dette gjelder hjemler både i byer og mindre sentrale områder.  
 
Doman 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2017 og har en budsjettramme 
på 3,0 mill. kroner. 
 
Utenlandsbehandling 
Kjøp av helsetjenester i utlandet, inkludert protonbehandling, videreføres med 10 mill. 
kroner for 2017. 
 
Docmap 
Videreutvikling av Docmap, foretaksgruppens verktøy for dokumentstyring og 
avvikshåndtering, fortsetter i 2017.  
 
Fagråd 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, 
kreft, lunge, nyre, rus, hud, øye, ØNH og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for 
barn og unge. 
 
Nordområdesatsingen 
Prosjekt Nordområdesatsingen viderefører sitt arbeid fra 2016 med å styrke 
samarbeidet mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser 
og tilskudd til enkeltprosjekter. Budsjett for 2017 er på 1,0 mill. kroner. 
 
Regional perinatalkomité 
Regional perinatalkomité videreføres i 2017 med en budsjettramme på 0,7 mill. kroner. 
Komiteen har i tillegg en sekretær i 30 % stilling. Komiteen er organisert med en 
regional komité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF 
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2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
Pasientforløp 
Samhandlingsportal 
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved UNN. Tiltaket skal tilgjengelig gjøre tilbud om 
opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet.  
 
Støtte til samhandlingsportal foreslås videreført for 2017 med 1,4 mill. kroner. Midlene 
budsjetteres sentralt. 
 
Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune  
Støtte til samarbeidsprosjektet «Et friskere Nordland» med Nordland Fylkeskommune 
videreføres på samme nivå som for 2016. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å 
redusere forekomsten av overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i 
Nordland. Resultater og erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres 
inn i det nordnorske folkehelsesamarbeidet.  
 
3. Realisere forskningsstrategien 
Forskningsbevilgningen utgjør 134,9 mill. kroner. 74,5 mill. kroner er finansiert av 
øremerket tilskudd fra eier og 60,4 mill. kroner av basisramme prioritert til formålet. I 
budsjettsalderingen for 2017 har adm. direktør lagt til grunn at 10 mill. kroner av 
tidligere års ubrukte forskningsrammer omdisponeres. Forskningstiltakene kan 
gjennomføres som foreslått av USAM, men i budsjettopplegget er det lagt til grunn en 
forutsetning om at tiltakene trolig ikke blir gjennomført like raskt som planlagt.  
  
Samlet er overføringene fra eier redusert med 1,3 mill. kroner for 2017. Helse Nords 
andel av resultatbasert finansiering har økt noe (fra 8,4 % til 8,7 %), men basisrammen 
reduseres som følge av bortfall av krav om forskning rettet mot kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Rammen til forskning justeres også ned som følge av innføring av mva-
refusjonsordning. Dette medfører at forskningsbevilgningene til helseforetakene 
foreslås redusert med 4 %.  
 
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 
inntektsrammer i vedtatte rammer for 2017. 
 
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Prosjekt Helsenorge.no 
Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten- én helseportal» ble etablert 
1. april 2014.  Prosjektet skal etablere en felles internettløsning for hele 
spesialisthelsetjenesten. Formålet er at det skal bli enklere for pasienter og pårørende å 
finne tilpasset informasjon i tillegg til at det skal gjøre pasienter og pårørende bedre i 
stand til å mestre egen sykdom. Prosjektet ble pilotert i Helse Midt-Norge som lanserte i 
slutten av 2015, Helse Nord i juni, Helse Vest i september og Helse Sør-Øst tar som siste 
region løsningen i bruk i november 2016.  

 

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

Side 33



Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet for det regionale brukerutvalget videreføres i 2017. Korrigert for 
prisjustering og trekk for innføring av nøytral merverdiavgift er budsjettrammen for 
2017 på 5,6 mill. kroner. 
 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
Utdanningsprogram VOP/BUP 
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og 
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på omtrent samme nivå som i 
2016. 
 
Innføring av Kompetansemodulen 
Målet med prosjektet Innføring av Kompetansemodulen er gjøre dette til et felles IKT-
verktøy for kompetanseledelse. Alle medarbeidere skal bruke dette til dokumentasjon, 
oppfølging og utvikling av kompetanse. Resultatet vil være bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet fordi vi vil få bedre oversikt over kompetansebeholdningen. 
Kompetansemodulen vil være en del av Personalportalen og øvrige HR-system, noe som 
vil gi bedre styringsinformasjon og grunnlag for strategisk ressursplanlegging. 
Prosjektet er finansiert via investeringsmidler og har en budsjettramme på 5,0 mill. 
kroner og skal idriftsettes i 2017. 
 
6. Innfri de økonomiske mål i perioden 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer. 
 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav. 
 
Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 235 mill. kroner og i 
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 330 mill. kroner. 
 
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 235 mill. kroner i 2017. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 
 
Klima og miljø 
Det skal fra 2017 opprettes et Samarbeidsutvalg for Grønt sjukehus som består av de 
fire lederne av de regionale miljøfaggruppene med deltakelse fra nasjonal ressursenhet, 
representanter fra Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF, vernetjenesten og 
tillitsvalgte.  
 
Samarbeidsutvalget utarbeider i tillegg mandat for regionale miljøfaggrupper. Det 
rapporteres årlig i en nasjonal miljørapport med KPI-er og beskrivelse av arbeidet som 
er gjennomført i løpet av året. Budsjett for 2017 er på 0,8 mill. kroner. 
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Øvrige endringer i Helse Nord RHF 
• Det er foreslått en omdisponering av rammen mellom styrets og konserntillitsvalgte 

og konsernverneombud (KTV/KVO) budsjett for 2017. 
• Internrevisjon videreføres som i 2016. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• Administrasjonen i RHF styrkes.  
• SKDE planlegger styrking av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister 

og forsknings og analyseenheten.  
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• For 2017 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer 

på 6,0 mill. kroner utover prisvekst. 
• Vedr. tjenestekjøp videreføres budsjettet 2017.  
 
a) Styret i Helse Nord RHF 
Det er foreslått en omdisponering mellom styrets og KTV/KVOs budsjett for 2017 på 
0,45 mill. kroner. Omdisponeringen er foreslått som en følge av at styret er redusert 
med to styremedlemmer og at det har vært en utskiftning i KTV/KVO som gjør at den 
totale kostnaden er økt fra 2016.  
 
Korrigert for omdisponering, prisjustering og trekk for innføring av nøytral 
merverdiavgift er budsjettrammen for 2017 på 3,4 mill. kroner. 
  
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2017/18 vil bli vedtatt av styret i desember 2016, og vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2017. Korrigert for prisjustering og 
trekk for innføring av nøytral merverdiavgift er internrevisjonens budsjett for 2017 på 
3,9 mill. kroner. 
 
c) Regionalt brukerutvalg 
Korrigert for prisjustering og trekk for innføring av nøytral merverdiavgift er 
budsjettrammen for 2017 på 5,6 mill. kroner.  Av dette planlegges det med 4,1 mill. 
kroner i utbetaling til brukertilskudd.  
 
d) Administrasjonen i RHF 
Det foreslås endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf tabell under. 
I hovedsak planlegges det med en økning i 2017 med 2,2 nye stillingshjemler.  
 
De nye stillingshjemlene beskrevet i tabell under. 
 

 
 
  

Avdeling Stilling Formål

Eieravdelingen 100% Rådgiver eiendomsseksjonen

Formålet med stillingen er  å styrke jobben med å få kontinuitet i arbeidet 
med oppfølging av vedlikeholdsplan, landsverneplan, oppbygging av 
ledelsesinformasjon på eiendomsområdet, oppbygging av miljø- og 
klimarapportering og vedlikehold av miljøsertifikater etter NS-ISO 14001.

Eieravdelingen 100% Regional forvalter Forvaltning av økonomi- og innkjøpssystemet
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e) Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 
KTV/KVOs budsjett 2017 er foreslått økt med 0,45 mill. kroner utover lønns- og 
prisstigning på 2,7 %, jf. punkt a). Det forutsetter uendret aktivitet fra 2016. 
 
Korrigert for omdisponering, prisjustering og trekk for innføring av nøytral 
merverdiavgift er budsjettrammen for 2017 på 5,9 mill. kroner  
 
Helse Nord RHF har for tiden ett konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne. 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Budsjettforslag 2017 for SKDE viser en nedgang som skyldes at det for budsjett 2016 
var lagt inn bruk av tidligere øremerkede midler på rundt 3,0 mill. kroner og at det i 
2016 var arrangert registerkonferanse med et budsjett på1,0 mill. kroner.  
 
Antall nasjonale registre har økt fra ca. 10 ved oppstart av servicemiljøet til 54 i dag. Det 
er ila 2016 opprettet en ny rådgiverstilling og ansatt vikar knyttet til forskningsprosjekt 
for å øke kapasiteten. Helse Nord RHF har regnskapsmessig ansvar for øremerkete 
midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles 
infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er foreløpig budsjettert 
på samme nivå som i 2016. Endelig ramme fra HOD fastsettes nærmere årsskiftet. 

  
Forsknings og analyseenheten i SKDE har oppdrag fra HOD på etablering av en nasjonal 
elektronisk atlastjeneste, konkretisert i helseatlas.no. Kompetanse og kapasitet er 
rekruttert i henhold til utvidet ramme på 2,0 mill. kroner fra budsjett 2015, og 
ytterligere styrket i 2016 i forbindelse med oppdrag «Indikatorprosjekt» og utredning 
for Kvinnsland-utvalget. Det er ansatt en ny analytiker og en vikar for analytiker i 
forskningspermisjon.   

  
Tidligere avtale med Helse Nord IKT om kjøp av utviklingskapasitet er fra 2016 gjort 
om til bestillingsbaserte tjenester. Det er tilsatt ny ledelse og etablert funksjon som 
fagsjef i SKDE.    
 
g) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2017, jf. tabell under. Prosjektene er i hovedsak 
nærmere omtalt tidligere i dokumentet. 
 

 

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

Side 36



 
Anm.: Budsjett 2017 for prosjekt Internasjonal Helse skal være 2 mill. kroner. 
 
Prosjektporteføljen videreføres omtrent på samme nivå som for 2016.  
 
h) Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT. 
 
For 2017 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer på 
6,0 mill. kroner utover prisvekst som i hovedsak skyldes: 
• Økning kostnader Helse Nord LIS med til sammen 2,5 mill. kroner. Økningen skyldes 

i hovedsak økt avskrivning som følge av investering i automatisert 
journalundersøkelse, ny hardware plattform og utvikling av ny funksjonalitet i 
datavarehuset. 

• Økning kostander i forbindelse med anskaffelse av plattform Bluegarden mobil for 
lønnslipp og reiseregninger, økte driftskostnader kompetansemodul og integrasjon 
PAGA – AD. Til sammen utgjør økningen for 2017 2,1 mill. kroner. 

• Corepublish blir i løpet av 2016 delvis utfaset og erstattet med Helsenorge.no. For 
2017 vil det være en netto økning i kostnader på 1,2 mill. kroner som følge av 
innføringen av Helsenorge.no. Økningen gjelder drift- og forvaltningskostnader. 

• Økning kostnader for regional forvalter for e-læring. 
 
 
 
 

Prosjektnavn Budsjett 2017
Nasjonalt nødnett 16 641 800                                                                            
Til disposisjon administrerende direktør 5 000 000                                                                               
Ufordelte midler psykisk helse/TSB 3 400 000                                                                               
Kvalitetsmidler Apotek 3 528 000                                                                               
Klinisk farmasi 3 000 000                                                                               
Digitale pasienttjenester 2 500 000                                                                               
Utdanningsprogram VOP/BUP 2 123 600                                                                               
Internasjonal helse 1 600 000                                                                               
Master i helseledelse 1 500 000                                                                               
Samhandlingsportal UNN 1 400 000                                                                               
Kostnad per pasient (KPP) 800 000                                                                                  
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 1 000 000                                                                               
Nordområdesatsning 1 011 000                                                                               
Pasientsikkerhet 800 000                                                                                  
Klima og miljø 800 000                                                                                  
Et friskere Nordland 550 000                                                                                  
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                                                  
Samhandlingsutvalg for fastleger 356 300                                                                                  
Regional perinatalkomité 70 000                                                                                    
SUM 46 580 700                                                                            

 

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

Side 37



 
i) Kjøp av tjenester  
Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder med stor økonomisk 
betydning. Eksempler på dette er: 
• Luftambulansetjenesten 

Korrigert for prisstigning er budsjettrammen for 2017 på 373,3 mill. kroner, noe 
som tilsier en reduksjon på 6,0 mill. kroner i forhold til 2016. Reduksjon i rammen 
skyldes lavere budsjetterte drivstoffkostnader for 2017. 

• Helseradionett/nødnett 
Budsjettramme 2017 for Helseradionett/nødnett er på 18,9 mill. kroner etter 
prisjustering. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det beregnes 
vedlikehold og oppgradering av det gamle helseradionettet. 

• Utenlandsbehandling 
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 2017 på 
10 mill. kroner. 

• Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Prognose 
fra Norsk pasientskadeerstatning viser en reduksjon i utbetalinger for 2017. 
Rammen for 2017 er på 122,0 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 35,1 mill. 
kroner i forhold til vedtatt budsjett 2016. 

• Kjøp av private helsetjenester har for 2017 en foreslått netto ramme på 425 mill. 
kroner. Rammen for 2017 er en videreføring av rammen for 2016 korrigert for 
omprioritering av 2,2 mill. kroner fra rammen til «Kjøp av private helsetjenester», 
prisjustering på 2,7 % og trekk for innføring av nøytral merverdiavgift. 

• Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister har for 2017 en budsjettramme på 
67,6 mill. kroner. Det er en videreføring av rammen for 2016 2016 korrigert for 
omprioritering av 2,2 mill. kroner til rammen for «Kjøp av private helsetjenester», jf. 
kommentar i kulepunkt over, prisjustering på 2,7 % og trekk for innføring av nøytral 
merverdiavgift. 

• Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 52,6 mill. 
Kroner, inklusive regionssenter på UNN med 10,4 mill. kroner. Dette er en økning på 
1,3 mill. kroner fra 2016. 

 
j) Investeringer  
Helse Nord planlegger med investeringer på rundt 6,3 mill. kroner for 2017.  
 
I styresak 72-201 ble det satt av 30,0 mill. kroner til investeringer for 2017. 
Investeringene på 6,3 mill. kroner foreslås handtert innenfor investeringsrammen for 
2017. 
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Administrerende direktør foreslår følgende investeringer i 2017: 
• Utlån til felleseide selskaper 47,8 mill. kroner. 
• Helse Nord LIS, 3,0 mill. kroner. Det vises til styringsgruppen for Helse Nord LIS og 

veikart for 2017-2020. 
• Nytt saksbehandlingssystem, 3,0 mill. kroner 

Det foreslås å øke investeringsrammen 2017 til nytt saksbehandlingssystem med 
ytterligere 3,0 mill. kroner utover de 5,0 mill. kroner som ble bevilget i budsjett 
2016, jfr. styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF. 

• Egenkapitalinnskudd KLP, 0,3 mill. kroner 
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