
 

 

 

Møtedato: 25. april 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    T. Amundsen/E.A. Hansen/J.P. Monsen Bodø, 13.4.2018 

 

Styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 

 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre 
forhold som foreslås håndtert i budsjett 2018.  
 
Beslutningsgrunnlag 
I saken foreslås følgende finansiert med midler fra styrets disposisjon: 
- Nye bevilgninger til helseforetakene:  12,5 mill. kroner 
- Prosjekter og tiltak i Helse Nord RHF:    5,2 mill. kroner 
 
I tillegg foreslås det fordeling av sentralt budsjetterte midler til helseforetakene med 
58,1 mill. kroner. 
 
Restmidler på styrets disposisjonskonto vil utgjøre 7,3 mill. kroner etter forslag til 
disponering i saken.  
 
Konsekvenser av innføring av nytt laboratoriekodeverk er fortsatt uklart, jf. styresak 5-
2018 Budsjett 2018 - konsolidert (styremøte 7. februar 2018), hvor det var varslet behov 
for en overgangsordning. 
 
Budsjettforliket i Stortinget medførte at særskilt tilskudd til arbeidsgiveravgift ble 
redusert med 1,8 mill. kroner, samtidig ble basisrammen økt med 1,9 mill. kroner.  
 
Tilskudd til arbeidsgiveravgift fordeles til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF på grunn av høyere arbeidsgiveravgift i 
Tromsø og Bodø sammenlignet med Nord-Norge for øvrig. Adm. direktør foreslår at 
reduksjon i tilskudd for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF utlignes for 2018, ved at basisrammen økes tilsvarende (overgangsordning for 
2018).   
 
Fordeling av særskilte tilskudd 
Utekontor SANKS1 
Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for å utvikle helsetjenesten til den samiske 
pasienten. I 2018 etablerer SANKS utekontor på Røros for å styrke tilbudet til den 
sørsamiske befolkningen. Adm. direktør foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til formålet. 
Tildelingen i 2018 finansieres av øremerkede midler til nasjonale kompetansetjenester. 
 

                                                        
1 Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern 
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E-læring SANKS 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,6 mill. kroner til SANKS for fullføring av 
e-læringsprogram i Kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter, brukere og 
pårørende for helse- og omsorgspersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. Planen er 
at e-læringsprogrammet kan piloteres sommeren 2018, og hele programmet 
ferdigstilles i løpet av 2018. Helse Nord RHF forutsetter at e-læringskurset rulles ut i alle 
regioner og helseforetak. Tildelingen finansieres av øremerkede midler til nasjonale 
kompetansetjenester. 
 
Forslag til nye bevilgninger i 2018 
Etablering PCI 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,4 mill. kroner til utdanning av PCI-operatører. 
 
Beredskap Svalbard 
Det vises til styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer 
(styremøte 25. oktober 2017) hvor det ble bevilget 10,0 mill. kroner. Oppstart er 
tidligere enn lagt til grunn i plan, og adm. direktør foreslår derfor å bevilge ytterligere 
3,0 mill. kroner.   
 
Ansvar "flight following"  
I oppdragsdokumentet for 2018 er Universitetssykehuset Nord-Norge HF bedt om å 
overta ansvar og koordinering av flight following for ambulansehelikopter i Helse Nord.   
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner til formålet. 
   
Anskaffelse produksjonsstøtte Sykehusapotek Nord HF  
Innføring av en lukket legemiddelkjede medfører endringer i systemporteføljen på 
sykehuset og i apoteket. I tillegg medfører bruk av strekkoder for å kvalitetssikre 
prosesser i apoteket og på sykehuset at det stilles krav til utstyr for å utarbeide og 
registrere strekkoder. Tilnærming til lukket legemiddelsløyfe krever også at det stilles 
krav til leverandører til hvordan legemidler skal pakkes og merkes.  
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner til konseptfase.  
 
Anskaffelse fødesystem 
I styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av 
risiko, oppfølging av styresak 121-2012 (styremøte 25. november 2015) ble kvaliteten i 
fødselsomsorgen i Helse Nord vurdert. Under mål 4: Kvalitet i alle ledd ble følgende 
beskrevet: Den største utfordringen var IKT-løsninger og manglende integrasjon mellom 
Partus og DIPS samt manglende brukerstøtte fra Helse Nord IKT. Det lå også risiko i at 
helsestasjoner ikke kan motta elektronisk epikrise.  
 
Saken ble igjen fulgt opp i styresak 55-2016/4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse 
Nord - status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av styresak 117-2015 (styremøte 26. 
april 2016), der det er beskrevet følgende: Den manglende integrasjon mellom Partus og 
DIPS vil bli fulgt opp på RHF nivå i samarbeid med Helse Nord IKT.   
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Adm. direktør foreslår å bevilge 2,0 mill. kroner til å iverksette en anskaffelsesprosess 
med sikte på å lukke avvik beskrevet i de to nevnte styresaker. 
 
Oppfølging av IKT-krav i Oppdragsdokument knyttet til samhandling og arkitektur 
I oppdragsdokument for 2018 er Helse Nord RHF bedt om å stille personell til ulike 
nasjonale utredninger samt samfinansiering av ulike nasjonale e-helsetiltak.   
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner til formålet. 
 
Styrehonorar Helse Nord IKT HF  
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,6 mill. kroner til styrehonorar for Helse Nord IKT, jf. 
styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT 
HF (styremøte 13. desember 2017). 
 
Det legges til grunn at Helse Nord IKT HF håndterer kostnaden til styrehonorar fra 2019 
innenfor ordinær finansieringsmodell. 
 
Forslag til nye bevilgninger i RHF i 2018 
Regional utviklingsplan 2035 
Helse Nord er i Oppdragsdokumentet for 2018 pålagt å følge opp helseforetakenes 
arbeid med utviklingsplaner og sørge for at disse ses samlet og sikrer det totale 
helsetilbudet i regionen. Adm. direktør foreslår å bevilge 2,0 mill. kroner til arbeidet 
med regional utviklingsplan. 
 
Styrking av rammen til Helse Nord RHF  
Adm. direktør foreslår å bevilge 3,2 mill. kroner til styrking av rammen i det regionale 
helseforetaket. Midlene skal finansiere styrking av beredskap, samhandling og midler til 
stillingen som rådgiver innen helsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
Fordeling av avsatte poster i RHF-budsjettet 
Raskere tilbake 
Ordningen Raskere tilbake opphørte fra 2018, og tidligere særskilt inntektsramme er 
lagt til basisrammen fra og med 2018, jf. styresak 109-2017. Helse Nord RHF har i brev 
av 18. desember 2017 til helseforetakene tildelt følgende: 
- Finnmarkssykehuset HF er tildelt 2,1 mill. kroner knyttet til håndskadepoliklinikk og 

skulderpoliklinikk. 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF er tildelt 25,0 mill. kroner til etablering av et 

Helse i Arbeid-senter for pasienter med muskel-skjelettlidelser og lettere psykiske 
lidelser og til videreføring av utdanningskapasiteten ved arbeidsmedisinsk avdeling. 

- Nordlandssykehuset HF er tildelt 12,0 mill. kroner til videreføring av tilbud innen 
avklaringspoliklinikk for alminnelige muskel-skjelettplager og psykiske lidelser.  

- Helgelandssykehuset HF er tildelt 4,1 mill. kroner til videreføring av tilbud innen 
tverrfaglig avklaringspoliklinikk og polikliniske rehabiliteringsprogram for pasienter 
med avklarte smertetilstander. I tillegg gis tilskudd på 5 mill. kroner til 
omstillingstiltak som følge av at helseforetaket må redusere drift etter omstillingen 
av Raskere tilbake for ME-pasienter. 

 

Styremøte Helse Nord RHF
25APR2018 - innkalling og saksdokumenter

side 87



 

Alle helseforetakene vil i tillegg få omstillingsmidler i 2018 på 0,5 mill. kroner hver for 
sluttregnskap, rydding i rutiner for å sikre at henvisninger blir behandlet, rydding i 
rapportering til NPR, og informasjon på nettsider. 
 
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 
Det ble i styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF (styremøte 25. oktober 2017) 
bevilget 4,0 mill. kroner til regionalt implementeringsprosjekt for ny 
legespesialistutdanning del 2 og 3. Prosjektet er nå etablert, og det er tilsatt 
prosjektleder i 75 % stilling ved regionalt utdanningskontor (RegUT) og utpekt 
prosjektmedarbeidere i de fire helseforetakene i 40 % stilling. Prosjektet koordineres av 
RegUTs leder. 
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 3,5 mill. kroner av midler satt av sentralt tilknyttet til 
arbeidet med implementering av ny legespesialistutdanning del 2 og 3. Midlene skal 
kompensere lønn til prosjektleder ved RegUT, prosjektmedarbeidere og reise- og 
driftsutgifter i prosjektet. 
 
Såkornsmidler - kvalitetsprosjekter 
Helse Nord RHF har i brev av 6. november 2017 fordelt 1,5 mill. kroner til 
oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Tildelingen 
finansieres av kvalitetsmidler budsjettert hos Helse Nord RHF. 
 
Fagnettverk 
Helse Nord RHF har i brev av 2. mars 2018 fordelt 1,2 mill. kroner til regionale 
fagnettverk. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost. 
 
Barents Helsesamarbeid 
Finnmarkssykehuset HF har gjennom avtaler bl.a. med Murmansk oblast og Petchenga 
sykehus forpliktet seg til å videreutvikle samarbeidet med Nordvest-Russland. For at 
samarbeidet skal kunne videreføres og utvikles, overføres 0,5 mill. kroner til 
helseforetaket. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost knyttet til 
Nordområdesatsing. 
 
Samstemming av legemiddellister 
Helse Nord RHF har i brev av henholdsvis 6. november 2017 (Finnmarkssykehuset HF) 
og 21. desember 2017 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset 
HF) tildelt 0,27 mill. kroner til arbeidet med prosjekt Samstemming av legemiddellister. 
Tildelingen finansieres av kvalitetsmidler budsjettert hos Helse Nord RHF. 
 
Særskilte tilskudd 
Helse Nord RHF har i budsjett 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet fått tildelt 
følgende tilskudd: 
- Tannhelse 5,5 mill. kroner: Deles ut til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
- Landsdekkende modell for rettspsykiatri 0,5 mill. kroner: Midlene deles ut til den 

nyopprettede kompetansetjenesten for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved 
psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

- Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet 1,95 mill. kroner: Midlene legges sentralt med 
sikte på disponering i senere styresak. 
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Adm. direktørs vurdering 
Formålet med å holde tilbake midler til styrets disposisjon, er å ha handlingsrom til 
finansiering av aktivitet som er besluttet etter at budsjettforutsetningene er lagt, eller 
som skal opp til ny prioritetsdiskusjon på senere tidspunkt.  
 
Foreslåtte bevilgninger gjelder tiltak som har øremerket finansiering, tiltak som allerede 
er behandlet i styret, eller tiltak som har høy prioritet hos adm. direktør. 
 
 
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 tar de administrative bevilgningene til orientering.  
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3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:  

 
 
 
Bodø, den 13. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2018 per oktober 2017 1 425 398 217 660 1 539 011 4 861 888 3 012 203 1 345 372 12 401 532

Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP -600 300 300 0

Barents helsesamarbeid -500 500 0

Kvalitetsmidler 0

Drift av kvalitetsregistre -500 500 0

Budsjettforlik desembe, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA 17 121 1 171 606 1 915

Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 -3 500 3 500 0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk 0

Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN -43 200 2 100 25 000 12 000 4 100 0

Samstemming av legemiddellister -270 45 180 45 0

Såkornsmidler – kvalitetsprosjekter -1 535 600 535 100 300 0

Fagnettverk -1 200 50 565 545 40 0

Utviklingsplan 2 000 -2 000 0

Styrking av ramme RHF 3 150 -3 150 0

PCI UNN -2 400 2 400 0

Opptrapping LIS anestesi -3 000 3 000 0

Ansvar "flight following" UNN -1 000 1 000 0

Anskaffelse produksjonstøtte SAN 2 500 -2 500 0

Anskaffelse fødesystem 2 000 -2 000 0

Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur 1 000 -1 000 0

Styrehonorar HN IKT 600 -600 0

Sum basisramme 2018 justert 1 429 060 156 431 1 542 306 4 900 039 3 025 754 1 349 857 12 403 447

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 801                                    53 600              27 729              82 130                    

Omlegging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember (17)                                    (1 171)              (606)                  (1 794)                    

Sykestuer Finnmark 9 700                   9 700                      

Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    

Nasjonalt senter for e-helseforskning 37 500              37 500                    

Medisinsk undersøkelse barnehus 1 300                 1 300                 2 600                      

Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    816                      2 107                1 735                881                      5 650                      

Tannhelse 5 500                5 500                      

Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet 1950 1 950                      

Landsdekkende modell for rettspsykiatri 500                   500                         

Nasjonalt program for tarmscreening 2019 1500 1 500                      

SUM øvrig ramme 2018 32 872                               3 450                         10 516                 99 337              30 158              881                       177 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Vedtatt ramme 2017 (181)                                   5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 619                    

Oppdatering modell 2018 181                                    (2 479)                  (2 102)               (3 938)               (853)                     (9 191)                     

justering budsjettforlik desember 57                        268                   99                      48                        472                         

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 -                                     -                             3 513                   25 859              6 356                 4 172                   39 900                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 913                 3 913                      

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 223                 3 223                      

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 362                                 2 362                      

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 359                 2 359                      

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 975                   3 975                      

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 856                 2 856                      

Ufordelt Nasjonale tjenester -                          

Døvblindesentre 43 070                               7 743                 50 813                    

SANKS utekontor 1 500 1 500

SANKS, e-læringskurs 570                      570

SUM Nasjonale tjenester 2018 45 432                               -                             6 045                   20 093              -                     -                       71 570                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter 51 833                              2 325                   14 517              3 617                1 028                   73 320                   

SUM øremerket forskning 2018 51 833                               -                             2 325                   14 517              3 617                 1 028                   73 320                    

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omstilling 500                      500                   500                   5 500                   7 000                      

SUM øremerket raskere tilbake 2018 -                                     -                             500                       500                    500                    5 500                   7 000                      

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 555 534 221 110 1 561 909 5 022 194 3 052 835 1 356 953 12 770 534
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