
 

Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine Amundsen 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre 
forhold som må håndteres i budsjett 2017.  
 
Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere 
forhold: 
- Revidert Nasjonalbudsjett 2017 (RNB) medfører trekk i inntektsrammene til de 

regionale helseforetakene knyttet til lavere pensjonskostnad for 2017. 
- Endring i kassakredittrammer til helseforetakene som følge av uttak fra premiefond 

og reduksjon i Helse Nords trekkramme i Norges Bank. 
- Fordeling til helseforetakene av midler budsjettert sentralt 
- Fordeling av forskningsmidler 
- Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og investeringer i RHF-et 
 
Beslutningsgrunnlag 
I saken foreslås det å ta høyde for: 
- Redusert basisramme: 64,2 mill. kroner 
- Fordeling av sentral bevilgning til HF-ene: 2,4 mill. kroner 
- Nye bevilgninger til HF-ene: 13,5 mill. kroner 
- Prosjekter og tiltak i RHF-et: 11,6 mill. kroner 
 
Dette finansieres med: 
- Reduserte pensjonskostnader: 45,0 mill. kroner 
- Styrets disposisjon: 20,4 mill. kroner 
- IKT-drift/kvalitetsregister: Universitetssykehuset Nord-Norge HF trekkes inn 1,3 

mill. kroner. 
- Reserver/besparelser RHF-et: Trekker inn 22,6 mill. kroner 
- Midler til HF-ene fordeles fra RHF budsjett: 2,4 mill. kroner 
 
Omprioriteringer i RHF-budsjettet er mulig på grunn av forventede budsjettbesparelser 
innen pasientskadeerstatning, tilskudd til felleseide selskaper, ADs reserve og diverse 
andre mindre besparelser.  
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Reduserte pensjonskostnader  
Pensjonskostnadene reduseres som følge av endringer i de økonomiske forutsetningene 
som ligger til grunn for beregningen. På denne bakgrunn reduseres basisbevilgningen 
til de regionale helseforetakene samlet med 500 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 64,2 mill. kroner. Dette er i samsvar med 
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) styring og finansiering av helseforetakene.  
 
Dersom pensjonskostnadene øker ut over premissene i statsbudsjettet, gir HOD 
tilleggsbevilgninger. Når kostnadene blir lavere enn forutsatt, trekkes differansen inn. 
Siden inntektstrekk og fordeling av økt inntekt skjer gjennom inntektsmodellen, kan det 
enkelte år være avvik mellom endringer i kostnader og endringer i inntekter. 
 
Sammenlignet med budsjettforutsetningene reduseres pensjonskostnaden med ca. 45 
mill. kroner i helseforetakene (inkl. RHF, eksklusive Helse Nord IKT HF og 
Sykehusapotek Nord HF). Inntektsreduksjon er dermed 19,2 mill. kroner større enn 
kostnadsreduksjonen.  
 
Helseforetakene har så langt kostnadsført i tråd med opprinnelig budsjetterte 
pensjonskostnader. I juni 2017 vil regnskapet korrigeres både med reduserte kostnader 
og reduserte inntekter.  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes rammer reduseres tilsvarende det enkelte 
helseforetaks kostnadsreduksjon fra budsjettpremissene for vedtatt budsjett 2017 
(ingen omfordelingseffekt i 2017). 
 
Styrking av vedlikehold i helseforetakene 
I budsjettprosessen og i arbeidet med vedlikeholdsplaner understrekes behovet for økt 
vedlikehold i helseforetakene. Investeringsrammene til HF-styrenes disposisjon er økt 
de senere år i rullering av plan, jf. senest styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. 
rullering av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte 23. mai 2017). Adm. direktør 
foreslår nå i tillegg at helseforetakene styrkes med 10 mill. kroner i 2017 til nødvendig 
vedlikehold. 
 
Midlene skal nyttes til ekstraordinære tiltak for å imøtekomme pålegg 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF) og tiltak for å løse oppgaver, før kostnadene 
øker. Det vil bli stilt konkrete krav til at disse midlene benyttes til økte 
vedlikeholdstiltak i helseforetakene.   
 
Midlene fordeles etter fordelingsnøkkelen for somatikk, psykiatri og rus. 
 
Rammer for kassakreditt 
Helse Nords ramme for kassakreditt har opprinnelig vært planlagt redusert med til 
sammen 664 mill. kroner i 2017. Bakgrunnen for dette er at Helse Nord er pålagt å ta ut 
653 mill. kroner fra opparbeidet premiefond i KLP.  
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I RNB ble kassakreditten redusert med ytterligere om lag 100 mill. kroner som følge av 
at pensjonspremien sannsynligvis vil reduseres, fordi anslått lønnsvekst i 2017 er 
redusert fra 2,7 til 2,4 %. Begge disse tiltakene medfører at RHF-ets likviditet svekkes 
og HF-enes likviditet styrkes. Innføring av mva-refusjonsordningen gir motsatt effekt: 
RHF-ets likviditet styrkes, mens HF-enes likviditet svekkes. Netto effekten av dette er at 
RHF-ets likviditet svekkes med ca. 600 mill. kroner. RHF må følgelig redusere HF-enes 
kredittrammer. Adm. direktør foreslår at rammene totalt reduseres med 290 mill. 
kroner. I sum innebærer disse endringene at likviditeten i helseforetakene styrkes med 
om lag 240 mill. kroner.  
 

 
 
Fordeling av særskilte tilskudd 
Partikkelterapi 
Helse Nord ble i statsbudsjettet bevilget 4,15 mill. kroner øremerket partikkelterapi.  
Etter søknad fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslår adm. direktør å bevilge 
2,0 mill. kroner øremerket doseplanleggingsutstyr og kompetanseheving. 
 
Medisinsk undersøkelse i barnehusene 
Helse Nord RHF har i budsjett 2017 fra HOD fått tildelt øremerket tilskudd (1,7 mill. 
kroner) for å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn som 
avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 
rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet.  
 
Det er besluttet å opprette underavdeling av Statens barnehus Tromsø lokalisert til 
Kirkenes.  Helse Nord RHF vil i oppdragsdokumentet for 2018 bli bedt om å utrede 
hvordan Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan bygge opp et tilbud hvor de 
ambulerer med erfaren barnelege med kompetanse i sosialpediatri, dersom særskilt 
behov tilsier det. 
 
Samtidig har Barnehuset Bodø etablert underavdeling i Mosjøen som betjenes 
medisinsk fra barneavdelingen ved Nordlandssykehuset HF.  
 
Adm. direktør foreslår at midlene til medisinsk behandling fordeles med 0,85 mill. 
kroner hver til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF som 
yter sosialpediatrisk kompetanse til barnehusene. 
 
  

Intern Ramme for Bruk av premiefond Effekt mva-refusjonsordning Sum endring Ny ramme Endring 
Kassakreditt kassakreditt i dag styrker likviditet svekker likviditet  likviditet kassakreditt kassakreditt
Finnmark 300 74 -18                                                56                                  250 -50
UNN 100 340 -54                                                286                                0 -100
NLSH 500 172 -31                                                141                                400 -100
Helgeland 100 65 -16                                                49                                  60 -40
IKT 640 2 -7                                                   -5                                   640 0
Apotek 0 0 -                                                0
Sum 1640 653 -125                                              528                                1350 -290

 
Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 28



Forskningsmidler  
Forskningsbevilgningen er oppdatert med tildeling til nye prosjekter etter vedtak i 
Universitetssamarbeidet (USAM). Bevilgningene justeres ned 0-4 % i forbindelse med 
innføring av mva-refusjonsordning.  
 
Forslag til nye bevilgninger i 2017 
Adm. direktør vil i tillegg foreta en del interne omprioriteringer i RHF-budsjettet: 
- Systemstøtte for Sykehusapotek Nord HF 

o Midler til anskaffelse systemstøtte. 
- Innovasjon – velferdsteknologi  

o Det vises til Helsedirektoratets Fagrapport om implementering av 
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030. 
Rapporten peker på fire dimensjoner der elementene henger sammen og 
påvirker hverandre: kunnskapsbasert praksis, organisering, teknologi, og 
produktutvikling. Nordlandssykehuset HF er pilot innenfor bruk av roboter som 
beslutningsstøtte i klinisk praksis.  

- Kliniske fagrevisjoner  
o For å sikre gode rutiner i tråd med beste praksis og likeverdig behandling i 

regionen. 
- Legemiddelsamstemming  

o Regionalt prosjekt for å øke andelen legemiddellister som samstemmes og for å 
bidra til en felles metode og felles rapportering i regionen for 
legemiddelsamstemming.  

- Samhandling og omstilling Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) 
o Omstilling NSE og koordinering i arbeid med samhandlingsbarometeret for 

Helse Nord. 
- Tverregionalt prosjekt for ny spesialistutdanning for leger (sluttføre prosjekt) 
- IKT-drift kvalitetsregister  

o Det er gjennomført et nasjonalt prosjekt for å kartlegge IKT-kostander til drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregister og fordelingen mellom regionene. 
Kartleggingen viser at kostnaden for Helse Nord pr. år er 3,8 mill. kroner. 
Kostnaden legges sentralt i RHF-et og i den forbindelse trekkes det inn 1,3 mill. 
kroner fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (øremerket IKT-drift 
kvalitetsregister), og i tillegg foreslår adm. direktør å bevilge ytterligere 2,5 mill. 
kroner til formålet. 

- Anskaffelse fødesystem  
o jf. styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og 

vurdering av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 (styremøte 25. november 
2015) og styresak 55-2016/4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - 
status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av styresak 117-2015 (styremøte 26. 
april 2016): Den manglende integrasjonen mellom Partus og DIPS vil bli fulgt 
opp på RHF-nivå i samarbeid med Helse Nord IKT HF. Anskaffelse av fødesystem 
har til hensikt å korrigere de avvikene som er rapportert til styret tidligere. 

- Kompetansesystem - LIS-leger (midler til anskaffelse kompetansesystem) 
- Utviklingsplan (forprosjekt i forbindelse med utviklingsplan) 
- Forvaltning IKT/MTU  

o Helse Nord er i oppdragsdokumentet fra HOD bedt om å se på forholdet mellom 
IKT og MTU samt vurdere ulike former for organisering.  
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- Læringsnettverk/pasientsikkerhet 
o Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 varer ut 2018. 

Det foreslås å bevilge midler til å ivareta gjenstående arbeid i det nasjonale 
læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, deltakelse i det skotske 
Pasientsikkerhetsprogrammet, til finansiering av nytt kull i Nordisk 
forbedringsagent og til forbedringsutdanning for leger. 

 
Fordeling av avsatte poster i RHF-budsjettet  
Geriatrisk tilbud/samisk helsepark 
I styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 
(styremøte 14. desember 2016) ble det satt av ytterligere 1,0 mill. kroner til utvikling av 
geriatrisk tilbud i forbindelse med etableringen av Samisk Helsepark. Midlene ble 
budsjettert sentralt og overføres nå til Finnmarkssykehuset HF. Det er da bevilget til 
sammen 2,0 mill. kroner til tilbudet for 2017. 
Regional pasientsikkerhetskonferanse 
I styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 
(styremøte 14. desember 2016) ble det redegjort for at adm. direktør prioriterte 0,9 
mill. kroner til regional pasientsikkerhetskonferanse i regi av Nordlandssykehuset HF. 
Midlene overføres nå til helseforetaket.   
 
Tertialets forbedringspris  
Tertialets forbedringspris 2. tertial ble tildelt medisinsk sengepost Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen for sitt arbeid i prosjekt for å få ned sykefravær, implementere 
tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet og endring av rutiner for å bedre 
arbeidsmiljøet. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre avdelinger. 
 
Tertialets forbedringspris 3. tertial ble tildelt Helgelandssykehusets nærværsprosjekt 
Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede. Prosjektet har tatt utgangspunkt i Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt og har brukt dette som selve fundamentet i 
utviklingen av en helsefremmende nærværskultur. Prosjektet har hatt hovedfokus på 
forbedring av rutiner og standardisering. Hele helseforetaket var målgruppe for 
prosjektet. 
 
Til sammen 0,5 mill. kroner overføres helseforetaket. 
 
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere  
I Helse Nords Kvalitetsstrategi 2016-2020 fremheves det at kvalitet og kontinuerlig 
forbedring skal være en naturlig del av arbeidshverdagen til alle ansatte. Ledere og 
ansatte trenger kunnskap om metoder og verktøy for å lede og gjennomføre 
forbedringsprosesser. Ved å lage et modulbasert opplæringsprogram, skal det legges til 
rette både for basisopplæring og opplæring tilpasset for forbedringsveiledere og 
lederroller. Det forutsettes involvering fra alle fem helseforetakene i utarbeidelsen av 
opplæringsmateriale. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i 2016 ansatt en prosjektleder med varighet 
på ett år. Helseforetaket styrkes med 0,8 mill. kroner i 2017. Midlene skal dekke 
lønnsutgifter til prosjektleder, reise- og kursutgifter til prosjektgruppen og utgifter til 
utstyr innenfor prosjektet. Tiltaket finansieres av kvalitetsmidler avsatt i Helse Nord 
RHF.  
 
DRG-nettverk 
0,1 mill. kroner tildeles Finnmarkssykehuset HF som leder nettverket i 2017. Beløpet 
disponeres fra egen budsjettpost i RHF-budsjettet.  
 
Fagnettverk 
Helse Nord RHF har i brev av 21. februar 2017 fordelt 1,2 mill. kroner til regionale 
fagnettverk. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost.  
 
Hendelsesanalyse Nordlandssykehuset HF  
Helseforetaket styrkes med 0,35 mill. kroner for å koordinere bistand og opplæring ved 
hendelsesanalyser. Tiltaket finansieres av kvalitetsmidler budsjettert hos Helse Nord 
RHF.  
 
Andre forhold 
Anskaffelse ERP1, utfasing av Farmapro. Apotekenes system Farmapro skal fases ut. I 
den forbindelse må det gjennomføres utredninger for å avdekke om nødvendig 
systemstøtte som ikke kan dekkes av nytt system for apotekene, kan løses i Helse Nords 
eksisterende systemer. 
 
Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 1,7 mill. kroner. Prosjektkostnaden forutsettes 
finansiert innenfor Sykehusapotek Nord HFs budsjett. Pensjonskostnaden til 
Sykehusapotek Nord HF går med 3,7 mill. kroner som gir rom til å håndtere kostnadene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at tiltakene i saken understøtter Helse Nords målsettinger for 
planperioden.  
 
Endringer i beløp er merket med rød skrift i tabellen i forslag til vedtakets punkt 5. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret vedtar fordeling av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.  
 
  

1 Enterprise resource planning 
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3. Styret fastsetter nye rammer for kassakreditt slik: 
  
Finnmarkssykehuset HF  - 250 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0  
Nordlandssykehuset HF  - 400 mill. kroner  
Helgelandssykehuset HF  - 60 mill. kroner  
Helse Nord IKT HF - 640 mill. kroner  (ingen endring)  
Sykehusapotek Nord HF 0 (ingen endring)  

 
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
 
5. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:  
 

 
 
 

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 337 599 186 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922
Økt basisramme, korrigering mva-kompensasjonsordning 3 000                                  55 400                        58 400                     
Budsjettforlik desember 2016 -5 600                                 -33 044                      -38 644                    
Rehab - tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade -1 757                                 1 757                          -                            
Vedtatt basisramme 2017 - konsolidert budsjett 1 333 242                          210 113                     1 509 303             4 653 198          2 925 597          1 311 225             11 942 678             
Geriatrisk tilbud/samisk helsepark -1 000                        1 000                    -                           
Pasientsikkerhetskonferansen -900                                   900                     -                           
Reduserte pensjonskostnader -950                                   -19 150                     -4 850                  -18 700             -17 000             -3 550                  -64 200                   
IKT-drift kvalitetsregister 1 300                                  -1 300                -                           
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere -800                                   800                     -                           
DRG-nettverk -100                                   100                       -                           
Fagnettverk -1 200                                105                       709                     348                     38                          -                           
Tertialets forbedringspris 3. tertial 2016, nærværsprosjekt -250                                   250                       -                           
Tertialets forbedringspris 2. tertial 2016, medisinsk avdeling SSJ -250                                   250                       -                           
Hendelsesanalyse NLSH -350                                   350                     -                           
Nødvendig vedlikehold bygg -8 750                                -1 250                        1 250                    5 000                 2 500                 1 250                    -                           
Innovasjon  - velferdsteknologi -1 000                                1 000                 -                           
Justert ramme 2017 1 319 992                         188 713                    1 506 908           4 639 707         2 913 695         1 309 463           11 878 478            

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 31 977                               31 977                    
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 2150 2 000                4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste 180                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 700                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
Medisinsk undersøkelse i barnehusene 0 -                       850                   850                   1 700                      
SUM øvrig ramme 2017 171 017                            3 150                         11 000                 96 213              31 112              1 554                   314 046                  

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 (181)                                   (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 481)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering (181)                                   -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 619                    

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 -                          
Døvblindesentre 42 080                               7 594                 49 674                    
SUM øremerket 2017 44 393                               -                             3 899                   19 708              -                     -                       68 000                    

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                    
Forskning resultatbasert (20 929)                            1 894                   13 404              4 135                1 316                   (180)                        
SUM øremerket forskning 2017 21 049                               -                             2 685                   38 766              10 012              1 808                   74 320                    

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 573 877 189 150 1 532 821 4 835 579 2 976 916 1 319 565 12 427 907
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Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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