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Styresak 5-2018  Budsjett 2018 - konsolidert 

 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om 
krav og føringer fra styret er fulgt opp av helseforetakene i budsjett for 2018.  
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2017 styrebehandlet egne saker om budsjett 2018.  
 
I styresaken gis en vurdering av helseforetakenes oppfyllelse av: 
 Aktivitetskrav og prioritering 
 Resultatkrav 
 Omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
 
I tillegg redegjøres det for konsekvenser som følge av budsjettforliket i Stortinget og 
andre endringer i budsjettpremisser.  
 
Vurderingene av konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, 
trygghet og respekt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Aktivitet og prioritering 
Krav i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at Helse Nord skal 
innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:  
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Helseforetakene planlegger med en aktivitetsvekst1 som er noe sterkere enn det som er 
lagt opp til i statsbudsjettet (om lag 2 %). Det er usikkerhet i aktivitetsplanene, blant 
annet som følge av renovering i Bodø og innflytting i nytt sykehus i Kirkenes.   
 
Det planlegges samlet med sterkere vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatisk virksomhet. Nivået på 
poliklinisk aktivitet innen TSB er fremdeles lavt i Helse Nord.  
 
  

                                                        
1 Vekst i poliklinisk aktivitet varierer mellom 2,2 % og 10 % for fagområdene. DRG-poeng for somatisk 
virksomhet (egen aktivitet) viser en realvekst på +3,4 %.  
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Adm. direktør vil arbeide for at ventelistene reduseres videre innen alle fagområder i 
2018. Prioriteringsregelen vil følges opp i styringsdialogen med helseforetakene, og det 
forventes at styrene i helseforetakene har et aktivt forhold til krav om prioritering av 
psykisk helsevern og rusbehandling.  
 
Resultatkrav 
Helseforetakene har budsjettert i tråd med eller over vedtatte resultatkrav. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har planlagt med et positivt resultat på 100 mill. 
kroner, 60 mill. kroner utover resultatkravet til Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset 
HF har i perioden 2019-2025 økt det planlagte overskuddet med 57 mill. kroner utover 
resultatkrav fra Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å legge til 
rette for økte (utstyrs-)investeringer, Finnmarkssykehuset HF for å skape likviditet til 
gjennomføring av investeringsplanen. For å forenkle oppfølgingen fra Helse Nord RHF 
har Universitetssykehuset Nord-Norge HF lagt inn en budsjettert kostnad på 60 mill. 
kroner slik at økonomioppfølgingen fra RHF-et skjer med utgangspunkt i resultatkravet 
fra Helse Nord RHF.  
 
Sykehusapotek Nord HF har budsjettert med overskudd på 1 mill. kroner, inklusive krav 
til overskudd i publikumsavdelingen. Overskuddskravet i foretaksgruppen økes 
tilsvarende, slik at det samlet budsjetteres med 276 mill. kroner i overskudd i 2018.  
 
Konsekvenser av budsjettforliket 
Budsjettforliket i Stortinget i desember 2017 medfører mindre endringer i 
rammeinntektene til Helse Nord RHF. Dette foreslås håndtert i justert budsjett. 
Effektiviseringskravet (avbyråkratiseringsreformen) øker fra 0,5 % av driftskostnader 
til 0,7 %. Dette medfører at aktivitetsavhengige inntekter til helseforetakene 
underreguleres ytterligere, og skjerpingen medfører et økt omstillingsbehov i 
størrelsesorden 8 mill. kroner for helseforetakene samlet, sammenlignet med 
budsjettforutsetningene i styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og 
føringer (styremøte 25. oktober 2017).  
 
Andre endringer i budsjettpremisser 
Innføring av nytt kodeverk for laboratorievirksomhet ser ut til å ha medført reduserte 
inntekter for Helse Nord i størrelsesorden 30-35 mill. kroner. Dette er betydelig større 
enn antatt, når budsjettrammene ble vedtatt i styresak 109-2017. Det er også 
omfordelingseffekter mellom helseforetakene som er større enn tidligere vurdert. I lys 
av dette vil adm. direktør foreslå en overgangsordning for 2018 som delvis 
kompenserer for inntektstapet for Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (justert budsjett).  
 
Omstilling  
Helseforetakene rapporterer samlet en omstillingsutfordring på om lag 280 mill. kroner 
for 2018. Samlet utgjør krav til effektivisering 1,6 % av budsjettert omsetning for 2018.  
Den langsiktige utfordringen er stor, særlig for Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF.  
 
Samlet vurderer adm. direktør at risiko for manglende økonomisk resultatoppnåelse er 
moderat.  
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Finnmarkssykehuset HF har en utfordring på om lag 68 mill. kroner for 2018 og har 
identifisert tiltak på 100 mill. kroner. Disse tiltakene er risikojustert til 68 mill. kroner.  
 
Omstillingsutfordringen tiltar for helseforetaket i årene fremover til 90 mill. kroner fra 
2019, stigende til over 121 mill. kroner påfølgende år. Helseforetaket har fra 2019 valgt 
å øke overskuddskravet, utover kravet fra styret i Helse Nord RHF, for å generere 
likviditet og skape buffer i økonomien.  
 
Dersom investeringsplanen skal være mulig å gjennomføre for Finnmarkssykehuset HF, 
er helseforetaket nødt til å realisere planlagt omstilling i 2018, og egne resultatkrav i 
årene fremover. Risiko for avvik fra resultatkrav i 2018 er høy. Konsekvensen av 
manglende måloppnåelse for omstilling kan være endring i fremdriftsplanen for 
investeringer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et omstillingsbehov på 77 mill. kroner (vurdert 
ut ifra resultatkrav på 40 mill. kroner) og har konkretisert tiltak for å realisere et 
overskudd på 100 mill. kroner i 2018. Resultatmålet er satt for å sikre tilstrekkelig rom 
for nødvendige utstyrsinvesteringer. Det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad 
innflyttingen i A-fløy og PET-senter påvirker aktivitets- og inntektssiden. Risiko for ikke 
å oppnå resultatkravet fra Helse Nord RHF vurderes som lav.   
 
Nordlandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring i 2018 i størrelsesorden 
100 mill. kroner. I omstillingsutfordringen er det lagt inn 30 mill. kroner for å ta høyde 
for usikkerhet. Utfordringen til helseforetaket har en økning med om lag 40 mill. kroner 
fra vurderingen pr. september 2017. Helseforetaket rapporterer tiltak med årseffekt på 
85 mill. kroner. Tiltakene for driftstilpasning som så langt er identifisert, er altså ikke 
tilstrekkelig til å løse budsjettutfordringene for 2018. 
 
Samlet vurderes risiko som høy for Nordlandssykehuset HF i 2018, og utfordringen 
tiltar i årene fremover.   
 
Helgelandssykehuset HF har et omstillingsbehov på 29 mill. kroner for 2017, og har 
identifisert tiltak med forventet effekt på ca. 30 mill. kroner etter risikovurdering. 
Risikoen vurderes som moderat.    
 
Sykehusapotek Nord HF har utarbeidet tiltak for om lag 1,7 mill. kroner og planlegger 
med et overskudd på 1 mill. kroner. Innenfor denne rammen er det planlagt med 3 mill. 
kroner i reserver. Risikoen vurderes som lav.  
 
Helse Nord IKT HF er i en omstillingsfase knyttet til nytt kjøremiljø med endringer i 
oppgaver og kompetanseprofiler. Helseforetaket har plan for å effektivisere driften med 
20 mill. kroner i perioden 2016-2019. Helse Nord IKT HF er i en vekstfase som følge av 
nye oppgaver.  
 
Omstillingstiltakene er overordnet beskrevet i helseforetakenes budsjetter. Helse Nord 
RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetakene be om eksplisitt gjennomgang av de 
enkelte tiltaks konsekvenser for pasienttilbudet.  
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Medbestemmelse 
Budsjettpremissene er drøftet med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF i to omganger: 
A. Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 - 16. mai 2017   
B. Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - 20. oktober 2017  
 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i dialogmøte, den 
26. januar 2018 (ad. oppdragsdokument 2018 til helseforetakene) orientert om 
innholdet og vurderingene i konsolidert budsjett 2018, jf. samarbeidsmøte 23. januar 
2018 - ref. sak 11-2018.   
 
Brukermedvirkning 
Budsjettpremissene ble behandlet av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF i to 
omganger: 
A. Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig 

oppdragsdokument 2018 - RBU-møte 11. mai 2017, jf. RBU-sak 30-2017.  
B. Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - ekstraordinært RBU-møte 19. 

oktober 2017, jf. RBU-sak 66-2017.  
 
Budsjett 2018 - konsolidert vil bli behandlet av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord 
RHF i møte 31. januar 2018, jf. RBU-sak 4-2018. Protokoll fra møte i Regionalt 
brukerutvalg legges fram ved møtestart.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at helseforetakene i hovedsak har lagt virksomhetsplaner i tråd 
med oppdraget. Det planlegges aktivitetsvekst som legger til rette for videre reduksjon 
av ventetider.  
 
Adm. direktør vil ha fortsatt sterk oppmerksomhet på prioriteringsregelen og krav til 
aktivitetsvekst og reduksjon av ventetider. Sammen med god kvalitet i 
pasientbehandlingen, er kort ventetid for pasientene, et viktigere mål enn økte 
kostnader og vekst i bemanning. Dersom ikke ønsket utvikling oppnås innen ventetider 
og aktivitet, vil oppfølgingen av kostnads- og bemanningsutvikling forsterkes. 
 
Omstillingstiltakene er overordnet beskrevet i helseforetakenes budsjetter. Tiltakenes 
eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet er diskutert i direktørmøte 25. januar 2018, 
hvoretter adm. direktør konkluderer med at dette er forsvarlig vurdert. 
 
Økonomisk risiko i 2018 og fremover vurderes som høyest for Nordlandssykehuset HF 
og Finnmarkssykehuset HF. Nødvendig omstilling i helseforetakene vil følges opp i 
styringsdialogen.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2018.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp om, og eventuelt hvordan, de enkelte 

omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 
 

3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018.  

 
4. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger 

med et overskudd som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord 
RHF.   

 
5. Styret fastsetter resultatkravet til Sykehusapotek Nord HF til 1 mill. kroner.   

 
6. Styret vedtar et samlet planlagt overskudd på 276 mill. kroner: 

Helse Nord RHF + 186 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  +276 mill. kroner 

 
 
Bodø, den 30. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Utredning 
 
Utrykt vedlegg:  Helseforetakenes budsjettvedtak 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Utredning  
Budsjett og planpremisser for 2018 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i tre 
saker i 2017:  
 Sak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering investeringsplan 
 Sak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen – rammer og føringer 
 Sak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF  
 
I disse sakene er økonomiske rammer fordelt, og det er gitt føringer som skal ligge til 
grunn for virksomheten i 2018. Helseforetakene har i løpet av desember 2017 
styrebehandlet saker om budsjett for 2018. 
 
Planlagt aktivitet og prioritering 
Krav i oppdragsdokumentet fra eier er at Helse Nord skal innrette sin virksomhet med 
sikte på å nå følgende overordnede styringsmål: 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Oppsummert legger helseforetakenes budsjettbehandling opp til noe større vekst i 
pasientbehandlingen enn hva som det er lagt til rette for i statsbudsjettet. Dette 
forventes å bidra til ytterligere reduserte ventetider. Adm. direktør vil arbeide for at 
ventelistene reduseres videre innen alle fagområder i 2018. 
 
Helseforetakene har plantall som samlet viser en sterkere vekst i poliklinisk aktivitet 
innen psykisk helse og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatisk 
virksomhet, målt mot aktivitetsnivå i 2017. Nivået på poliklinisk aktivitet innen TSB er 
fremdeles lavt i Helse Nord. Det planlegges med økt antall liggedøgn innen psykisk helse 
og rusbehandling, en sterkere vekst enn innen døgnopphold i somatisk virksomhet.  
 
Det er usikkerhet i plantallenes sammenlignbarhet på tvers av helseforetakene for 
poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og TSB. Innføring av Innsatsstyrt finansiering 
har avdekket dette. Det pågår gjennomgang for å sikre sammenlignbare data og dette vil 
medføre endringer i plantallene.  
 
Foretaksgruppens foreløpige plantall for aktivitet fremkommer av tabellen. 

Styremøte Helse Nord RHF
07FEB2018 - innkalling og saksdokumenter

side 61



 

 
Tabell 1 Plantall aktivitet  

 
Oppgradering av sengepostområdene i høyblokka i Bodø, samt innflytting i det nye 
sykehuset i Kirkenes betyr at det er usikkerhet knyttet til realiseringen av 
aktivitetsplanene innen somatikk.    
 
«Prioriteringsregelen», krav til prioritering av psykiskhelsevern og rusbehandling, er 
operasjonalisert gjennom å følge utvikling i aktivitet, ventetider, bemanning og 
«korrigerte» driftskostnader. Korrigerte driftskostnader er brutto driftskostnader 
fratrukket kostnader til legemidler, pensjon og avskrivninger.  
 
Det foreligger ikke størrelser som gir utrykk for samlet aktivitetsutvikling i 
fagområdene, og som er sammenlignbare på tvers av fagområdene.  Utviklingen 
sammenlignes derfor kun gjennom poliklinisk aktivitet. Plantallene viser at 
helseforetakene planlegger større vekst innen psykisk helse og TSB enn innen 
somatikken. Adm. direktør forventer at ventetidene reduseres i 2018.  
 
Budsjetterte «korrigerte» driftskostnader for konsolidert budsjett 2018, sammenlignet 
med vedtatt budsjett 2017 og estimat regnskap 2017, fremkommer av tabellen.  
 

 
*Regnskap per november 2017 fremskrevet  

Tabell 3 «korrigerte driftskostnader» fordelt på formål 
 

Somatikk - opphold og konsultasjoner Realisert 2016 Prognose 2017 Plan 2017 Plan 2018 Endring plantall

Endring prognose 

2017 - plan 2018

innlagte heldøgnsopphold 84 863 84 099 86 346 86 122 -0,3 % 2,4 %

dag/poliklinikk 559 672 568 929 564 668 581 589 3,0 % 2,2 %

Psykisk helse for voksne Realisert 2016 Prognose 2017 Plan 2017 Plan 2018 Endring plantall

Endring prognose 

2017 - plan 2018

Antall utskrivninger 5 914 5 967 5 740 6 106 6,4 % 2,3 %

Antall liggedøgn 88 398 91 676 93 459 96 113 2,8 % 4,8 %

Antall polikliniske konsultasjoner 153 336 152 025 161 686 160 172 -0,9 % 5,4 %

Psykisk helse for barn og unge Realisert 2016 Prognose 2017 Plan 2017 Plan 2018 Endring plantall

Endring prognose 

2017 - plan 2018

Antall utskrivninger 421 434 507 421 -17,0 % -3,0 %

Antall liggedøgn 9 348 9 317 9 424 10 050 6,6 % 7,9 %

Antall polikliniske konsultasjoner 74 911 72 197 79 900 74 125 -7,2 % 2,7 %

Rusbehandling Realisert 2016 Prognose 2017 Plan 2017 Plan 2018 Endring plantall

Endring prognose 

2017 - plan 2018

Antall utskrivninger 1 385 1 263 998 1 291 29,4 % 2,2 %

Antall liggedøgn 27 640 27 278 29 137 29 014 -0,4 % 6,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner 17 029 17 426 19 065 19 160 0,5 % 10,0 %

Korrigerte kostnader (i 1000 kr) Budsjett 2018 Budsjett 2017 Endring Estimat 2017* Endring

Somatikk 9 460 595       9 054 485       4,5 % 9 299 277             1,7 %

PHV 1 637 568       1 582 679       3,5 % 1 548 117             5,8 %

BUP 470 338           435 155           8,1 % 425 582                10,5 %

TSB 379 806           366 004           3,8 % 367 528                3,3 %

Sum 11 948 307     11 438 323     4,5 % 11 640 504          2,6 %

SUM psykisk helse og TSB 2 487 712       2 383 838       4,4 % 2 341 227             6,3 %
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Somatisk virksomhet viser en økning som er større enn innen psykisk helsevern for 
voksne og innen TSB, sammenlignet med vedtatt budsjett 2017. Kostnadene til psykisk 
helsevern og TSB viser en samlet vekst på 4,4 %, altså om lag samme vekst som innen 
somatikken. Det er følgelig ikke lagt opp til en synlig prioritering av ressurser til psykisk 
helsevern og TSB sammenlignet med vedtatt budsjett 2017.  
 
Siden det er mindre forbruk enn budsjettert innen psykisk helse i regnskap 2017, så vil 
en sammenligning mot regnskap 2017 gi et litt annet bilde. Budsjetterte kostnader 
2018 øker da i større grad innen prioriterte områder enn i somatisk virksomhet.  
 
Adm. direktør vil ha fortsatt sterk oppmerksomhet på prioriteringsregelen og krav til 
aktivitetsvekst og reduksjon av ventetider innen psykisk helsevern og rusbehandling. 
Sammen med god kvalitet i pasientbehandlingen, er kort ventetid for pasientene, et 
viktigere mål enn økte kostnader og vekst i bemanning. Dersom ikke ønsket utvikling 
oppnås innen ventetider og aktivitet, vil oppfølgingen av kostnads- og 
bemanningsutvikling forsterkes. Dette vil følges opp i styringsdialogen med 
helseforetakene. Det forventes at helseforetaksstyrene har et aktivt forhold til krav om 
prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Det foreligger ikke komplette bemanningsplaner fordelt på fagområder.  
 
Konsekvenser av budsjettforliket 
Budsjettforliket i Stortinget i desember 2017 medfører mindre endringer i 
rammeinntektene til Helse Nord RHF. Dette foreslås håndtert i justert budsjett. 
Effektiviseringskravet (avbyråkratiseringsreformen) øker fra 0,5 % av driftskostnader 
til 0,7 %. Dette medfører at aktivitetsavhengige inntekter til helseforetakene 
underreguleres ytterligere, og skjerpingen medfører et økt omstillingsbehov i 
størrelsesorden 8 mill. kroner for helseforetakene samlet, sammenlignet med 
budsjettforutsetningene i sak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og 
føringer.  
 
Andre endringer i budsjettpremisser 
Innføring av nytt kodeverk for laboratorievirksomhet ser ut til å ha medført reduserte 
inntekter for Helse Nord i størrelsesorden 30-35 mill. kroner. Disse tallene er heller 
ikke endelige da refusjonene kan justeres i løpet av 2018. Beløpet er betydelig større 
enn antatt når budsjettrammene ble vedtatt i sak 109-2017. Det er også 
omfordelingseffekter mellom helseforetakene som er større enn tidligere vurdert. I lys 
av dette vil Adm. direktør foreslå en overgangsordning som delvis kompenserer for 
inntektstapet i 2018 for NLSH og UNN i justert budsjett. Formålet med oppdatering av 
kodeverk er blant annet mer korrekt betaling for aktiviteten.  
 
Resultatkrav 
Resultatkrav til helseforetakene er begrunnet med bortfall av kostnader (reduksjon av 
avskrivninger av åpningsbalansen) og skal bidra til at helseforetakene er rustet til å 
møte økte fremtidige kostnader av nye investeringer. I tillegg bidrar overskudd til 
bedre likviditet og gir mulighet for å øke investeringer i helseforetakene ved 
resultatoppnåelse.  
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Resultatkrav for 2018 ble i sak 109-2017 vedtatt som følger:  
Helse Nord RHF + 186 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  +275 mill. kroner 
 
Helseforetakene har budsjettert i tråd med eller over vedtatte resultatkrav. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har planlagt med et positivt resultat på 100 mill. 
kroner, 60 mill. kroner utover resultatkravet til Helse Nord RHF. Dette for å legge til 
rette for økte (utstyrs-)investeringer.  
 
Finnmarkssykehuset HF har i perioden 2019-2025 økt planlagt overskudd utover 
resultatkrav fra Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset har behov for å generere mer 
likviditet for å være i stand til å gjennomføre investeringsplanen. 
  
For å forenkle oppfølgingen fra Helse Nord RHF har UNN lagt inn en budsjettert kostnad 
på 60 mill. kroner i 2018 slik at økonomioppfølgingen fra RHF skjer med utgangspunkt i 
resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
Sykehusapotek Nord har budsjettert med overskudd på 1 mill. kroner, inklusive krav til 
overskudd i publikumsavdelingen. Helseforetaket har i tillegg et internt 
overskuddskrav/budsjettert reserve på 3 mill. kroner. Dette på grunn av reduserte 
pensjonskostnader i 2017 i forhold til tidligere år, og for å kunne finansiere fremtidige 
investeringsbehov. Det foreslås at overskuddskravet i foretaksgruppen økes med 1 mill. 
kroner, slik at det samlet budsjetteres med 276 mill. kroner i overskudd i 2018.  
 
Resultatkravene foreslås dermed fastsatt som følger:  
Helse Nord RHF + 186 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner  
Helse Nord IKT  0  
Sum  +276 mill. kroner 
 
Omstilling og risiko  
Helseforetakene rapporterer samlet en omstillingsutfordring på om lag 280 mill. kroner 
for 2018. Samlet utgjør krav til effektivisering 1,6 % av budsjettert omsetning for 2018.  
Den langsiktige utfordringen er stor, særlig for Nordlandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. Helseforetakene oppdaterer i løpet av våren 2018 sine 
bærekraftsanalyser for de neste 8 år som grunnlag for rullering av plan 2019-2026.  
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Tabellene viser omstillingsbehov i 2018 sett i forhold til budsjetterte driftsinntekter og 
risikojusterte størrelser.  
 

 
Tabell 4 Omstillingsbehov 2018 - relativt 

  

 
Tabell 5 Omstillingsbehov 2018 

 
Finnmarkssykehuset har en utfordring på om lag 68 mill. kroner for 2018 og har 
identifisert tiltak på 100 mill. kroner. Disse tiltakene er risikojustert til 68 mill. kroner.  
 
Tiltakene består av driftseffektivisering etter salg boliger, gevinstrealiseringen for Nye 
Kirkenes Sykehus, tiltaksplan utarbeidet for klinikk Psykisk Helsevern og Rus, klinikk 
Hammerfest, klinikk Prehospital og Service, drift og eiendom. 
 
Omstillingsutfordringen tiltar for helseforetaket i årene fremover til 90 mill. kroner fra 
2019, stigende til over 121 mill. kroner påfølgende år. Helseforetaket har fra 2019 valgt 
å øke overskuddskravet, utover kravet fra Styret i Helse Nord RHF, for å generere 
likviditet og skape buffer i økonomien.  
 
Dersom investeringsplanen skal være mulig å gjennomføre for Finnmarkssykehuset, er 
helseforetaket nødt til å realisere planlagt omstilling i 2018 og egne resultatkrav i årene 
fremover. Helseforetaket har iverksatt et arbeid knyttet til foretaksovergripende tiltak 
som har som formål å gi ytterligere økonomisk effekt, og bidra til styrket bærekraft på 
lengre sikt. Risiko for avvik fra resultatkrav i 2018 er høy.  
 
  

Omstillingsbehov 2018

Sum omstillingsbehov 2018 

(mill kroner)

Budsjetterte 

driftsinntekter           

2018 (mill kroner)

Omstillings-

behov i % av 

budsjetterte 

driftsinnteker

Finnmarkssykehuset HF 68                                                2 087                       3,3 %

UNN HF* 77                                                7 505                       1,0 %

Nordlandssykehuset HF 103                                              4 286                       2,4 %

Helgelandssykehuset HF 29                                                1 976                       1,5 %

Sykehusapotek Nord HF -                                               518                          0,0 %

Helse Nord IKT -                                               620                          0,0 %

Helse Nord RHF -                                               1 916                       0,0 %

Elimineringer (internt kjøp/salg) -                                              -1 120                     0,0 %

Sum 277                                              17 788                     1,6 %

Budsjett 2018 omstillingsutfordring (mill kr) RHFs vekting FIN UNN* NLSH HSYK SUM

Omstillingsutfordring 68 77 103 29 277

Tiltak før risikovekting 

Risikojusterte effekter:  

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 100 % 26 91 48 7 172

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 80 % 13 27 26 12 79

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 50 % 29 13 11 11 64

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 20 %

Sum risikojusterte tiltakseffekter 68 131 85 30 246

Uløst omstilling 0 54 -18 1 37

* vurdert mot RHF resultatkrav 40 mill kr
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Nordlandssykehuset (NLSH) har identifisert en omstillingsutfordring i 2018 i 
størrelsesorden 100 mill. kroner. I omstillingsutfordringen er det lagt inn 30 mill. 
kroner for å ta høyde for usikkerhet. Utfordringen til foretaket har en økning fra 
vurdering per september 2017 med om lag 40 mill. kroner. Helseforetaket rapporterer 
tiltak med årseffekt på 85 mill. kroner. Tiltakene for driftstilpasning som så langt er 
identifisert er altså ikke tilstrekkelig å løse budsjettutfordringene for 2018. 
 
Utfordringen for NLSH HF vil øke ytterligere fremover. Utfordringen anslås i 
størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020 inkl. risikobuffer på 30 mill. kroner. 
 
Budsjettert vedlikehold ved Nordlandssykehuset ble redusert i budsjett 2017 og det 
lave nivået er videreført i budsjett 2018. Adm. direktør vurderer at dette ikke bidrar til 
langsiktig økonomisk balanse i helseforetaket. Styret i NLSH vedtok i sak 105-2017 
Budsjett 2018: «Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet, 
herunder prioritere økte midler til vedlikehold bygg samt sikre at arbeidsmiljø, faglig 
utdanning og kompetanseheving ikke nedprioriteres». 
 
Tiltakene består av økt kvalitet av koding, klinisk skype (bidra til reduserte 
reisekostnader), lege i front (i akuttmottak), bedre styring/logistikk av pasientreiser, 
ytterligere bremse gjestepasientkostnader og en del mindre effektiviseringstiltak.   
 
Samlet vurderes risiko som høy for NLSH i 2018, og utfordringen tiltar i årene fremover.   
 
UNN HF har en samlet utfordring på 77 mill. kroner for 2018 vurdert i forhold til 
resultatkravet fra Helse Nord RHF (overskudd 40 mill. kroner). Helseforetaket har 
ambisjon om å realisere et overskudd på 100 mill. kroner (60 mill. kroner over kravet 
fra HN RHF) for å sikre mulighetene for investering i utstyr. Helseforetaket har planlagt 
tiltak for å realisere et overskudd på 100 mill. kroner.  
 
Tiltakene består av økte inntekter 47 mill. kroner (herunder økt aktivitet (42,3 mill. 
kroner), øvrig inntektsøkning (4,9 mill. kroner), redusere lønnskostnader 55,5 mill. 
kroner (nedbemanning 27,6 mill. kroner og redusere lønnskostnader – ikke bemanning 
27,8 mill. kroner) og reduserte driftskostnader 28,2 mill. kroner.     
 
Samlet vurderes risiko som lav til moderat for at UNN HF ikke når styringsmålet satt av 
HN RHF på et overskudd på 40 mill. kroner i 2018.  
 
Helgelandssykehuset har en samlet utfordring på 29 mill. kroner for 2018. Foretaket 
har etablert en tiltaksplan i underkant av 60 mill. kroner, som risikovektet gir en 
forventet effekt på 30,5 mill. kroner 
  
Noen av tiltakene består av reduksjon innleie, hjemhenting pasienter ortopedi, 
gjennomgang av medikamentforbruk, reduserte reisekostnader, kodeforbedring og økt 
aktivitet, reduserte gjestepasientkostnader. Andre tiltak er redusert overtid, bruk av 
lærlinger, ny anbudspris drosjetransport, effektivisering på renhold, kjøkken og 
kantine.    
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Samlet vurderes risiko som moderat for at Helgelandssykehuset ikke når styringsmålet 
i 2018. 
 
Sykehusapotek Nord har tiltak med økonomisk effekt på 1,7 mill. kroner. Helseforetaket 
budsjetterer med 1 mill. kroner i overskudd i 2018, og har i tillegg reserve/internt 
overskuddskrav på 3 mill. kroner. Risiko er lav.  
 
Helse Nord IKT er i en omstillingsfase knyttet til nytt kjøremiljø med endringer i 
oppgaver og kompetanseprofiler. Helseforetaket har plan for å effektivisere driften med 
20 mill. kroner i perioden 2016-2019. Helse Nord IKT er i en vekstfase som følge av nye 
oppgaver. Risiko for manglende økonomisk resultatoppnåelse i 2018 er lav/moderat.  
 
Konsolidert budsjett 
Av tabellen fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2018, 
sammenlignet med vedtatt budsjett 2017 og regnskapsestimat for 2017 (estimat pr. 
november 2017).  
 

 
Tabell 6 Konsolidert budsjett 2018 

 
Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 17,8 mrd. kroner og et samlet 
overskudd på 276 mill. kroner. Budsjettert overskudd utgjør 1,6 % av budsjetterte 
driftsinntekter.   
  

Budsjett 2018 (i 1000 kr)

foretaksgruppen Helse Nord

Vedtatt

Budsjett 2017

Konsolidert

budsjett 2018

Estimat 

regnskap 2017

Endring bud 18

- bud 17

Endring bud 18

- est 17

Basisramme 11 942 722 12 401 532 11 882 040 3,8 % 4,4 %

Kvalitetsbasert finansiering 48 800 39 428 48 800 -19,2 % -19,2 %

ISF egne pasienter 3 129 025 3 418 904 3 187 162 9,3 % 7,3 %

ISF av legemidler utenfor sykehus 185 018 200 753 152 213 8,5 % 31,9 %

Gjestepasientinntekter 79 752 82 915 89 752 4,0 % -7,6 %

Polikliniske inntekter 331 914 307 594 353 263 -7,3 % -12,9 %

Utskrivningsklare pasienter 23 942 27 243 34 741 13,8 % -21,6 %

Inntekter "raskere tilbake" 60 188 7 875 61 626 -86,9 % -87,2 %

Andre øremerkede tilskudd 384 014 410 161 451 097 6,8 % -9,1 %

Andre driftsinntekter 880 197 891 765 873 830 1,3 % 2,1 %

Sum driftsinntekter 17 065 572 17 788 170 17 134 524 4,2 % 3,8 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 1 047 915 1 230 961 1 101 063 17,5 % 11,8 %

Kjøp av private helsetjenester 819 323 812 027 807 078 -0,9 % 0,6 %

Varekostnader knyttet til aktivitet 1 443 962 1 644 341 1 544 857 13,9 % 6,4 %

Innleid arbeidskraft 78 580 90 948 156 067 15,7 % -41,7 %

Lønn til fast ansatte 7 961 547 8 233 376 7 887 541 3,4 % 4,4 %

Overtid og ekstrahjelp 430 951 421 769 532 653 -2,1 % -20,8 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 516 053 1 498 359 1 467 373 -1,2 % 2,1 %

Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -445 489 -487 448 -502 506 9,4 % -3,0 %

Annen lønn 639 765 658 074 632 517 2,9 % 4,0 %

Avskrivninger 825 924 825 806 764 269 0,0 % 8,1 %

Nedskrivninger 0 0 17 800 -100,0 %

Andre driftskostnader 2 405 868 2 555 722 2 423 977 6,2 % 5,4 %

Sum driftskostnader 16 724 399 17 483 936 16 832 690 4,5 % 3,9 %

Driftsresultat 341 173 304 234 301 834 -10,8 % 0,8 %

Finansinntekter 34 035 11 057 44 035 -67,5 % -74,9 %

Finanskostnader 44 441 39 343 26 441 -11,5 % 48,8 %

Finansresultat -10 406 -28 286 17 593 171,8 % -260,8 %

Ordinært resultat 330 767 275 948 319 427 -16,6 % -13,6 %

Ekstraord inntekter

Ekstraord kostnader

Skattekostnad -233 -52 -233 -77,7 % -77,7 %

(Års)resultat 331 000 276 000 319 660 -16,6 % -13,7 %
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Likviditet  
Forutsatt drift og investeringer i tråd med forutsetninger vil det tæres noe på 
likviditetsbeholdningen i 2018.   
 

 
Tabell 7 Likviditetsbudsjett 2018 

 
Helse Nord RHF vil få sin driftskredittramme justert fra 3 mill. kroner til 23 mill. kroner 
ved utgangen av 2018. Pensjonspremier i 2018 forventes større enn kostnaden, men 
dette likviditetsbehovet løses i all hovedsak gjennom bruk av opparbeidet premiefond i 
KLP.  

            Likviditetsbudsjett 2018

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 

Budsjettert resultat 276 000

Avskrivninger/ nedskrivninger  826 000

Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet -40 000

Bruk av premiefond pensjonspremie 365 000

Diff pensjonskostnad/premie - estimat -385 000

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 042 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 

Ubrukte investeringsrammer pr 1.1.2018, estimat -1 200 000

Investeringsbudsjett 2018 -1 449 000

Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.18 600 000

Salg av eiendom 50 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 999 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld inkl leasing 370 000

Tilskudd fra eksterne

Avdrag lån -153 300

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 216 700

Netto endring i kontanter 01.01.2018-31.12.2018 -740 300

IB  01.01.2018 1 380 000

UB 31.12.2018, budsjett 639 700

Ramme for kassakreditt pr 31.12.18 23 000

Likviditetsreserve 662 700
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