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Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2015/533 Stein Erik Breivikås, 78 42 11 28  Hammerfest, 24.11.2015 
 
Saksnummer 98/2015 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Stein Erik Breivikås  
Møtedato:  2.og 3. desember 2015 

Budsjett 2016 -2019, inkludert investeringsbudsjett  
2016 -2023 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev 2- 3. Føringene skal legges til grunn for 

planleggingen i klinikkene og sentrene. 
2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 27,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil 

medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret 
og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet. 

3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk; 

 
 

Psykisk 
helsevern og 

rus Hammerfest Kirkenes
Prehospitale 

tjenester

Senter for 
Drift og 

eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF
Ramme vedtatt budsjett i agresso 189 318 769 210 153 118 138 295 541 164 821 110 153 507 783 -881 096 320 -25 000 000          1 488 502 000
Fordeling kreftplan 833 400 555 600 -1 389 000
Tilskudd turnustjeneste 489 231 305 769 -795 000
Bedriftshelsetjenesten 145 000 145 000 145 000 145 000 80 000 -660 000
CT rør 1 400 000 -1 400 000
HN IKT 9 811 000 -9 811 000
Matbudsjett Tana -273 002 273 002
Driftskostnader Jansnes -213 563 213 563
Investeringsmiddel anlegg (inntekt) 1 000 000 -1 000 000
LIS lege Hammerfest 925 332 -925 332
Diabetes fagplan 596 000 -596 000
Justering budsjettmodellen fase 2 616 699 3 550 879 -2 406 100 544 488 -387 197 -1 918 768
Klinikkrådgiver Prehospital 500 000 -500 000
Tolkeprosjekt 1 000 000 -1 000 000
Ø-hjelp -8 062 000 -8 062 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk -3 374 660 -1 768 340 -5 143 000
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -4 985 000 -4 985 000
Inntektsmodell TSB (RUS) 999 000 999 000
Nye kreftmedisiner 2 377 000 2 377 000
Fagplaner (ØNH, rehab, somatisk rehab) 575 810 3 384 190 3 960 000
Kreft (medisin mv) 3 169 000 3 169 000
Pensjonskostnader 23 804 000 23 804 000
Styrking HF 1 615 865 1 860 178 1 140 109 1 426 723 1 302 844 989 281 8 335 000
Medisinerutdanning Finnmark 1 700 000 1 700 000
Lønns- og prisvekst 6 845 603 12 093 456                 7 501 574                4 814 068                   6 442 029         2 434 270                        40 131 000
Styrking kapitaltilskudd 2 075 000 2 075 000
Legemidler overført fra folketrygden 11 615 000 11 615 000
Hepaitt C overført fra folketrygden 12 249 000 12 249 000
Utvidelse helsepersonell ISF -2 328 100                 -1 426 900              -3 755 000
Egenandel - kompensasjon RHF for manglende prisjuste 367 292 394 221                      258 487                   1 020 000
Økte egenandeler poliklinikk -1 138 967 -1 222 470                 -801 563                  -3 163 000
Kvalitetsbasert finansiering, endring i basisramme 132 000 132 000
Fritt behandler valg somatikk 1 141 000 1 141 000
Fritt behandler valg PHR 2 011 000 2 011 000
Vridning dag/døgn psykiatri -998 000 -998 000
Den gylne regel - styrking av poliklinisk TSB 501 000 501 000
Endring MVA 8-10 % 4 141 000 4 141 000
Overgrepsmottak 2 500 000 2 500 000
Nødnett 2 240 000 2 240 000
Økt resultatkrav -1 326 380 -1 678 121 -641 429 -1 054 070 -875 720 -6 424 280 -12 000 000
Ramme justering art 3300 -97 994 000 85 994 000
Sum ramme 2016 191 474 316 224 013 273 144 541 938 171 197 319 172 767 303 -940 994 149 -37 000 000          1 586 496 000
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4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2016. 
5. Styret vedtar investeringsplan for 2016 -2026; 

 
 
6. Styret vedtar økonomiske tiltakskravene for 2016 
 
 
 
Torbjørn Aas 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Budsjett 2016 
2. Budsjettbrev 2 med vedlegg 
3. Budsjettbrev 3 med vedlegg 

  

Investeringer/år Overheng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum
Finnmarksklinikken 30 30

Spesialist poliklinikk Karasjok 40 40

Alta Nærsykehus* 44 150 70 264

Kirkenes nye sykehus(NKS) 100 792 892
Tiltak sykehus(KS og HS) 10 10 20

Hammerfest nye sykehus 20 280 300 400 200 1200

ENØK/Hammerfest 15 15

Økt MTU 20 20
MTU, ambulanser, etc 5 30 30 40 40 40 50 50 50 330

Intern spesifisering foretaket av MTU, etc

Ambulanser 8 8 8 8 8 8 8 8 64
MTU 5 16 16 26 26 26 36 36 36 223
Reserve 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20
Egenkapital KLP 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28

320 350 450 250SUM totale investeringer 229 1017 100 40 60
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Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett  
2016 -2023.  
  
Saksbehandler:  Økonomisjef Stein Erik Breivikås   
Møtedato:  2. og 3. desember 2015.  

1. Bakgrunn. 
Det henvises til budsjettbrev 2 og 3 m/vedlegg som bakgrunnsbrev for denne saken. Det 
er bevilgningene og føringene som kommer i tildelingen fra Helse Nord som legger 
premissene for budsjettet til Finnmarkssykehuset.  

2. Saksvurdering/analyse. 
Helse Nord fikk gjennom statsbudsjett for 2016 tildelt litt mindre midler enn det som var 
forventet, men det får ikke store konsekvenser til bevilgningene til foretakene. Helse Nord 
legger opp til å fordele det meste av disse økonomiske midlene til foretakene. 
Finnmarkssykehuset får ikke noen realvekst i de økonomiske rammene som kan benyttes 
i 2016. Dette på grunn av at det økte resultatkravet spiser opp realveksten.   
 
Hovedmålsetningene med budsjettet er å legge grunnlaget for de faglige satsningene, 
forbedre kvaliteten ytterligere, omdømme og ikke minst legge til rette for å bidra til 
økonomisk bærekraft til foretaket i årene som kommer. Føringene til foretakene fra 
statsbudsjettet er fokus på ventetid og effektivitet, samtidig som kvalitet og 
pasientsikkerhet fremheves. Dette er viktige områder når konkurransen kommer til å øke 
fra private virksomhet. Kompetanse og personell nevnes også som et viktig område 
sammen med forskning og innovasjon. Dette er viktige faktorer å bedre og utvikle 
pasientbehandlingen. IKT utpekes til et viktig satsningsområde. Helse sektoren 
investeringer mye innenfor IKT som vil komme både ansatte og pasienten til gode. Det er 
viktig at sektoren utvikler seg på dette området for kunne tilfredsstille 
samfunnsutviklingen. Det er også et siste hovedfokus område i statsbudsjettet som har 
overskriften, økonomistyring og bedre ressursutnyttelse. Spesialisthelsesektoren fikk et 
effektiviseringskrav på 0,5 prosent i 2015. Det samme kravet blir satt for 2016. Det er 
viktig at sektoren utnytter sin kapasitet i forhold til å kunne drive effektiv og god 
pasientbehandling til det beste for samfunnet.    
 
Finnmarkssykehuset vedtok en budsjettmodell for foretaket våren 2015, som blir innfaset 
over 2 år med oppstart i 2016. Den har ikke gitt noen store endringer i fordelingen av 
rammen internt i foretaket, men foretaket har nå en dokumentert og en godt forankret 
modell. I forhold til rammen som er fordelt til klinikkene ser det ut til at klinikk Psykisk 
helsevern og Rus og Klinikk Kirkenes som har de største usikkerhets momentene i forhold 
til sitt budsjett. Psykisk helsevern og rus skal gjennomføre sine tiltak før budsjettbalanse 
som ble vedtatt i egen sak på styremøtet i oktober, mens klinikk Kirkenes har usikkerhet 
rundt omfanget av prøvedrift i Nye Kirkenes Sykehus i tilegg til ordinær drift.  
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I tilegg til de sentrale føringene på satsningsområdene har også Finnmarkssykehuset 
interne satsninger. Strategisk utviklingsplan som er gjeldende frem til 2030, ble vedtatt 
våren 2015, har fem strategiske satsningsområder. Hovedmålet i denne utviklingsplanen 
er å være førstevalget til pasientene og helsepersonell i Finnmark.  Forankring og det 
kontinuerlige arbeidet med de strategiske områdene vil få stor fokus i foretaket. 
Finnmarkssykehuset har store byggeprosjekter under bygging og planlegging. Nye 
Kirkenes Sykehus forventes å bli ferdigstilt i ved utgangen av 2016, mens planleggingen 
og eventuell byggestart av Alta Nærsykehus og Samisk helsepark vil fortsette. Disse 
prosjektene har høy prioritet i foretaket. Finnmarkssykehuset vedtok en strategi for 
økonomisk bærekraft i desember 2014 og alle tiltakene i denne planen har som 
målsetning og bli gjennomført i løpet av 2016. Dette er viktig å få gjennomført denne i 
forhold til bidra til Finnmarkssykehuset har en bærekraftig økonomi fra 2017. 
Aktivitetsbasert bemanning er en satsning i alle foretakene i Helse Nord Regionen 
inkludert Finnmarkssykehuset. Lykkes foretaket med denne satsningen vil det bidra til 
god økonomi og drift. Et siste satsningsområde som vil få høy prioritet er innføring av 
talegjenkjenning. Det er forhåpninger til at dette vil bidra til betraktelig effektivisering av 
arbeidet og rutinene innfor dette arbeidsfeltet. 
 
Den økonomiske status til Finnmarkssykehuset pr. oktober er godt. Foretaket har et 
økonomisk resultat som er bedre enn budsjett når det gjenstår 2 driftsmåneder av året. 
Prognosen til foretaket er 5 MNOK bedre enn budsjett for 2015. Det vil si at foretaket 
forventer et resultat på 30 MNOK.  Foretaket har hatt god økonomisk styring gjennom 
året. Det har gitt foretaket forutsigbarhet i driften med jevne og gode økonomiske 
resultater gjennom året. Foretaket har også fått forventet effekt av de økonomiske 
tiltakene som er medvirkende årsak til de gode økonomiske resultatene.  Foretaket har 
hatt god likviditet i 2015. En årsak til dette er at lånet til NKS utbetales forskuddsvis 2 
ganger i året. Dette har medført at foretaket styrket likviditeten betraktelig og har gitt 
foretaket gode finansinntekter. Dette er også en medvirkende årsak til foretaket har et 
bedre resultat enn budsjett, da det ikke var budsjettert med disse inntektene.    
  
Foretaket har daglig fokus på hverdagforbedring i driften hele året, men har et ekstra 
fokus dette å budsjettprosessen. I statsbudsjettet legges det inn et effektivitetskrav på 
0,5 prosent på driften. Finnmarkssykehuset planlegger økonomiske tiltak tilsvarende 
dette kravet i 2016 etter risikovurdering. Dette betyr at foretaket planelegger tiltak 
tilsvarende 19 MNOK etter risikovurdering.  Unntaket er i klinikk psykisk helsevern og 
rus som har fått krav om høyere effektivitetskrav pga grunn av at klinikken må tilpasse 
seg de nye økonomiske rammebetingelsene som følge av lavere bevilgninger som følge 
av at Helse Nord har faset inn regionens nye inntektsfordelingsmodell for fagområdet. 
Klinikkens tiltaksplaner for 2016 ble behandlet i styresak 90/2015 Tiltak for 
budsjettbalanse klinikk psykisk helsevern og rus.   

3. Risikovurdering. 
Risikoen for gjennomføring av faglige satsningene, byggeprosjektene og de økonomiske 
kravene vurderes til middels.  
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4. Medbestemmelse. 
Saken ble drøftet på informasjon og drøftingsmøte 20. november 2015. 
 
 
 
Vedlegg: 
Budsjettbrev 2 med vedlegg 
Budsjettbrev 3 med vedlegg 
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Sammendrag 

Helse Nord fikk gjennom statsbudsjett for 2016 tildelt litt mindre midler enn det som var forventet, 
men det får ikke store konsekvenser til bevilgningene til foretakene. Helse Nord legger opp til å 
fordele det meste av disse økonomiske midlene til foretakene. Finnmarkssykehuset får ikke noen 
realvekst i de økonomiske rammene som kan benyttes i 2016. Dette på grunn av at det økte 
resultatkravet spiser opp realveksten.   
 
Hovedmålsetningene med budsjettet er å legge grunnlaget for de faglige satsningene, forbedre 
kvaliteten ytterligere, omdømme og ikke minst legge til rette for å bidra til økonomisk bærekraft 
til foretaket i årene som kommer. Føringene til foretakene fra statsbudsjettet er fokus på ventetid 
og effektivitet, samtidig som kvalitet og pasientsikkerhet fremheves. Dette er viktige områder når 
konkurransen kommer til å øke fra private virksomhet. Kompetanse og personell nevnes også som 
et viktig område sammen med forskning og innovasjon. Dette er viktige faktorer å bedre og utvikle 
pasientbehandlingen. IKT utpekes til et viktig satsningsområde. Helse sektoren investeringer mye 
innenfor IKT som vil komme både ansatte og pasienten til gode. Det er viktig at sektoren utvikler 
seg på dette området for kunne tilfredsstille samfunnsutviklingen. Det er også et siste hovedfokus 
område i statsbudsjettet som har overskriften, økonomistyring og bedre ressursutnyttelse. 
Spesialisthelsesektoren fikk et effektiviseringskrav på 0,5 prosent i 2015. Det samme kravet blir 
satt for 2016. Det er viktig at sektoren utnytter sin kapasitet i forhold til å kunne drive effektiv og 
god pasientbehandling til det beste for samfunnet.    
 
Finnmarkssykehuset vedtok en budsjettmodell for foretaket våren 2015, som blir innfaset over 2 
år med oppstart i 2016. Den har ikke gitt noen store endringer i fordelingen av rammen internt i 
foretaket, men foretaket har nå en dokumentert og en godt forankret modell. I forhold til rammen 
som er fordelt til klinikkene ser det ut til at klinikk Psykisk helsevern og Rus og Klinikk Kirkenes 
som har de største usikkerhets momentene i forhold til sitt budsjett. Psykisk helsevern og rus skal 
gjennomføre sine tiltak før budsjettbalanse som ble vedtatt i egen sak på styremøtet i oktober, 
mens klinikk Kirkenes har usikkerhet rundt omfanget av prøvedrift i Nye Kirkenes Sykehus i tilegg 
til ordinær drift.  
 
I tilegg til de sentrale føringene på satsningsområdene har også Finnmarkssykehuset interne 
satsninger. Strategisk utviklingsplan som er gjeldende frem til 2030, ble vedtatt våren 2015, har 
fem strategiske satsningsområder. Hovedmålet i denne utviklingsplanen er å være førstevalget til 
pasientene og helsepersonell i Finnmark.  Forankring og det kontinuerlige arbeidet med de 
strategiske områdene vil få stor fokus i foretaket. Finnmarkssykehuset har store byggeprosjekter 
under bygging og planlegging. Nye Kirkenes Sykehus forventes å bli ferdigstilt i ved utgangen av 
2016, mens planleggingen og eventuell byggestart av Alta Nærsykehus og Samisk helsepark vil 
fortsette. Disse prosjektene har høy prioritet i foretaket. Finnmarkssykehuset vedtok en strategi for 
økonomisk bærekraft i desember 2014 og alle tiltakene i denne planen har som målsetning og bli 
gjennomført i løpet av 2016. Dette er viktig å få gjennomført denne i forhold til bidra til 
Finnmarkssykehuset har en bærekraftig økonomi fra 2017. Aktivitetsbasert bemanning er en 
satsning i alle foretakene i Helse Nord Regionen inkludert Finnmarkssykehuset. Lykkes foretaket 
med denne satsningen vil det bidra til god økonomi og drift. Et siste satsningsområde som vil få 
høy prioritet er innføring av talegjenkjenning. Det er forhåpninger til at dette vil bidra til 
betraktelig effektivisering av arbeidet og rutinene innfor dette arbeidsfeltet. 
 
Den økonomiske status til Finnmarkssykehuset pr. oktober er godt. Foretaket har et økonomisk 
resultat som er bedre enn budsjett når det gjenstår 2 driftsmåneder av året. Prognosen til 
foretaket er 5 MNOK bedre enn budsjett for 2015. Det vil si at foretaket forventer et resultat på 
30 MNOK.  Foretaket har hatt god økonomisk styring gjennom året. Det har gitt foretaket 
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forutsigbarhet i driften med jevne og gode økonomiske resultater gjennom året. Foretaket har 
også fått forventet effekt av de økonomiske tiltakene som er medvirkende årsak til de gode 
økonomiske resultatene.  Foretaket har hatt god likviditet i 2015. En årsak til dette er at lånet til 
NKS utbetales forskuddsvis 2 ganger i året. Dette har medført at foretaket styrket likviditeten 
betraktelig og har gitt foretaket gode finansinntekter. Dette er også en medvirkende årsak til 
foretaket har et bedre resultat enn budsjett, da det ikke var budsjettert med disse inntektene.    

  

Foretaket har daglig fokus på hverdagforbedring i driften hele året, men har et ekstra fokus dette 
å budsjettprosessen. I statsbudsjettet legges det inn et effektivitetskrav på 0,5 prosent på driften. 
Finnmarkssykehuset planlegger økonomiske tiltak tilsvarende dette kravet i 2016 etter 
risikovurdering. Dette betyr at foretaket planelegger tiltak tilsvarende 19 MNOK etter 
risikovurdering.  Unntaket er i klinikk psykisk helsevern og rus som har fått krav om høyere 
effektivitetskrav pga grunn av at klinikken må tilpasse seg de nye økonomiske 
rammebetingelsene som følge av lavere bevilgninger som følge av at Helse Nord har faset inn 
regionens nye inntektsfordelingsmodell for fagområdet. Klinikkens tiltaksplaner for 2016 ble 
behandlet i styresak 90/2015 Tiltak for budsjettbalanse klinikk psykisk helsevern og rus 
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Bakgrunn 

1.1 Tildelingsbrev/bevilgning fra Helse Nord RHF for 2016. 
Det henvises til budsjettbrev 2 og 3 m/vedlegg som bakgrunn for denne saken. Det er 
bevilgningene og føringene som kommer i tildelingen fra Helse Nord, som legger premissene for 
budsjettet til Finnmarkssykehuset.  

1.1.1 Mål og satsningsområder i 2016. 
Styringskrav og mål fra Helse Nord for 2016 samles i følgende hovedområder: 

• Ventetid og effektivitet 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Personell, utdanning og kompetanse 
• Forskning og innovasjon 
• Samordning på tvers av regioner 
• IKT 
• Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse 
 

1.1.2 Den økonomiske bevilgningen og resultatkrav til Finnmarkssykehuset HF  
De økonomiske rammene fra Helse Nord ligger i sin helhet i vedleggene. Tabellen under viser 
hovedendringene i rammen for foretakene i Helse Nord regionen.  

 

Den vedtatte rammen til Finnmarkssykehuset er 1586 MNOK kroner for 2016. Foretaket får 
kompensert for pris og lønnsverks. Foretaket tildeles også ekstra midler til noe 
oppgaveendringer, men det følger kostnader med disse midlene slik at de med stor sansynliget 
ikke gir noe realvekst basisrammen. Basisrammen tilsier at foretaket skulle fått en realvekst på 
drøye 5 MNOK, men denne veksten i basisrammen blir spist opp av en økning i resultatkravet 
fra 25 til 37 MNOK. Dette medfører at Finnmarkssykehuset i realiteten har en negativ realvekst i 
2016 og dette vil medføre økonomiske utfordringer for foretaket i 2016. Den økonomiske 
bærekraftsanalysen til foretaket viser at foretaket kommer til å få økonomiske utfordringer de 
kommende årene, hvis foretaket ikke lykkes med sin strategi for økonomisk bærekraft og den 
daglige hverdagsforbedringen av driften.  

I tilegg til basisrammen har Finnmarkssykehuset fått tildelt 9,1 millioner til sykestueordningen, 
samt 798 TNOK til turnustjeneste i øvrig ramme. Foretaket har også fått nesten 10 MNOK i 
kvalitetsbasert finansiering, samt 3,8 MNOK som er øremerket til det nasjonale 
kompetansesentret SANKS.  

 Investeringsbudsjettet til Finnmarkssykehuset beskrives i sin helhet i kapitel 5. Hovedtrekkene 
er at de store byggeprosjektene ligger med uforanderete rammer fra 2015. Det samme gjelder 
rammene til MTU med en økning i årene som kommer. Det som er nytt i investeringsbudsjettet 
er en enøk-løsning for sykehuset i Hammerfest. Denne investeringen har ramme på 15 MNOK, 
men en forutsetning for denne investeringen er en tilbakebetalingstid på intil 6 år.     

Basisramme 2016 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland
Vedtatt ramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619
Inntektsmodeller  (eksklusive Somatikk) (3 855)                       15 606                      (19 383)                    7 633                        
Oppgaveendring 44 023                  (161 131)              43 462                      132 593                    77 714                      41 639                      
Lønns- og prisvekst 34 666 -46 781 40 131 116 845 71 542 35 205
Realvekst (40 000)                114 552               5 267                        47 838                      59 372                      16 074                      
Tekniske forhold -2 300 -1 870 12 988 17 080 18 517 10 124
Vedtatt ramme 2016 1 341 333 320 191 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294
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1.1.3 Sammendrag av budsjettbrev 3 fra Helse Nord som omhandler Finnmarssykehuset. 
Forslag til Statsbudsjett 2016 Helse Nord brutto om lag 114 mill. kroner mindre til disposisjon 
enn forutsatt i plan 2016-2019. De viktigste årsaker til dette er nye oppgaver uten finansiering og 
lavere lønns- og prisvekst enn lagt til grunn. Helse Nord RHF har kompensert helseforetakene 
for nye oppgaver og forventet lønns- og prisvekst. Styret i Helse Nord RHF har vedtatt følgende 
prioriteringer og andre endringer i helseforetakenes inntektsrammer sammenlignet med sak 64-
2015: 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ Styrking av rammene  
Som i 2015 pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen 
til Helse Nord reduseres med 60,9 mill. kroner. ISF1-prisen og polikliniske refusjonstakster 
reduseres også med 0,5 %.     
Fritt behandlingsvalg 
Reformen fritt behandlingsvalg innføres november 2015 (i hovedsak innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern). I 2016 økes bevilgningen med 12,9 mill. 
kroner (overheng). I tillegg bevilges 7,2 mill. kroner til fritt behandlingsvalg innen somatikk. 
Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige 
sykehusene til å bli mer effektive. Ressursene fordeles til helseforetakene basert på de respektive 
inntektsmodeller. Det er stor usikkerhet knyttet til omfang og økonomiske effekter av ordningen.  
Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Helse Nord får samlet et trekk på 56,8 mill. kroner ved oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
mot forutsatt -33 mill. kroner i sak 64-2015.   
 

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå som i 2015. Helse Nord kommer noe 
bedre ut enn i 2015 (realvekst på 0,5 mill. kroner). Den nasjonale modellen brukes internt i Helse 
Nord, med noen mindre tilpasninger som følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. 
Styret har i 2015 i tillegg fordelt ytterligere 5 mill. kroner i tråd med resultatene innen 
kvalitetsbasert finansiering, og dette videreføres for 2016. Endringer for 2016 skyldes i stor grad 
relative endringer innenfor pasientopplevelser.  

 

Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og prisstigning 
på varer og tjenester 2,7 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,2 %. Dette skyldes at 
pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for dette er at HOD kompenserer 
kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt. Dette gir 66 mill. kroner mindre inntekter enn 
forutsatt. Helseforetakene kompenseres 2,7 %. Basisrammen som finansierer kapitalkostnader 
prisjusteres også og medfører en styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  

1 Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet) 

KBF Bevilgning 2016 Basisramme 2016 Sum Endring fra i fjor*
Finnmark 9 907                        693                                     10 600                        2 251                     
UNN 31 565                      2 209                                  33 774                        -4 628                   
NLSH 20 465                      1 432                                  21 897                        4 218                     
Helgeland 11 432                      800                                     12 232                        365                        
Sum 73 369                      5 135                                  78 504                        2 207                     
* nominell endring
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Pensjonskostnader  
Helseforetakenes økte pensjonskostnader ble i sak 64-2015 kompensert med en samlet 
inntektsvekst på 150 mill. kroner. Bevilgningen inkluderer kompensasjon for økt betaling til 
Helse Nord IKT IKT som følge av endrede pensjonsparametre.   
 
Øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Redusert basisramme som følge av fullfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i 
kommunene/taksendringer i kommune er 18 mill. kroner mer enn forutsatt i styresak 64-2015. 
Dette håndteres sentralt.  
 

Nye legemidler 
Statsbudsjettet foreslår at finansieringsansvaret for følgende legemidler overføres 
spesialisthelsetjenesten: 

• Veksthormoner 
• Blodkoagulasjonsfaktorer 
• Immunstimulerende legemidler 
• Anemilegemidler 
• Nye legemidler til behandling av hepatitt C 

 
Bevilgningene øker med til sammen 150,6 mill. kroner som fordeles til helseforetakene i henhold 
til inntektsmodell for somatikk. Det er stor risiko knyttet til omfanget og kostnader knyttet til 
legemidlene, særlig legemidler til behandling av hepatitt C.  
 

Vridning fra døgn til dag innen psykisk helsevern for voksne  
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, 
er Helse Nords basisbevilgning redusert med 6,4 mill. kroner. Reduksjonen er videreført 
helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.  
 

Innsatsstyrt finansiering og helsepersonell 
Basisrammen reduseres med 22,1 mill. kroner som følge av at flere helsepersonellgrupper 
inkluderes i ISF for gitte fagområder. Det forventes dermed økte ISF-inntekter. Rammereduksjon 
er fordelt helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk.  
 

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i Norge  
Spesialisthelsetjenesten får ansvar for å dekke utgifter til gjennomføring av dom på overføring til 
tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i Norge. Basisrammen økes med 1,6 
mill. kroner og bevilgningen er fordelt mellom UNN HF og NLSH HF.  
Nukleærmedisin  
Nukleærmedisinske undersøkelser inngår i den polikliniske finansieringsordningen for radiologi. 
Basisrammen økes med 4,6 mill. kroner i forbindelse med omlegging av finansiering av 
radiofarmakum (radioaktivt sporstoff som anvendes i undersøkelsen). Bevilgningen er fordelt 
mellom UNN HF og NLSH HF etter størrelse.  
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Nye oppgaver som ikke er finansiert fra HOD:  
• Endring MVA sats fra 8 til 10 % 

Endringen medfører at særlig kostnader til pasientreiser og reiser for ansatte vil øke. Dette er 
anslått til ca. 14 mill. kroner totalt for helseforetakene og dette kompenseres i henhold til 
inntektsfordeling for pasientreiser.  

• Etablering av overgrepsmottak 
Helseforetakene får ansvar for å sørge for at det finnes robuste overgrepsmottak i hvert foretak. 
Erfaring fra overgrepsmottak i Bodø er at dette koster i overkant av 2 mill. kroner. Hvert 
helseforetak kompenseres med 2,5 mill. kroner for å håndtere oppgaven.  

• Ny spesialistutdanning/spesialiststruktur for leger 
UNN HF kompenseres med 1 mill. kroner for å ivareta oppgaven for Helse Nord.  

• Sosialpediatere ved barnehus 
UNN HF og NLSH HF kompenseres 1,25 mill. kroner for å sørge for at det finnes 
sosialpediatere ved barnehusene i helseforetakene.  
 

Nødnett 
Nasjonal innføring av nytt nødnett ferdigstilles i 2016. For Helse Nord betyr dette at store og 
små kontrollrom (AMK, akuttmottak og legevaktsentraler) i NLSH HF, UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF skal gå i drift på nytt nødnett etter ferdigstilling av tekniske 
installasjoner og opplæring av instruktører og brukere.  Helse Nord har også ansvaret for 
opplæring av kommunale brukere.  Fra regionalt nødnett sitt budsjett for 2016 fordeles 8,7 mill. 
kroner til helseforetakene tilpasset de oppgaver som skal løses 
 

Fristbrudd og ventetid 
Det settes av 8 mill. kroner for å følge opp krav til reduksjon av fristbrudd og ventetid. Adm. 
direktør kommer tilbake med forslag til hvordan midlene skal disponeres.  
 

Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,7 %. 
 
Aktivitetsbaserte inntekter 
Enhetsprisen for antall DRG-poeng i oppdragsdokumentet er foreslått satt til 42 122 kroner, 
tilsvarende en underregulering av enhetsprisen med 0,6 pst. i 2016. Underregulering har 
sammenheng med økning i uttaket av avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen, jf Prop. 1 
S Tillegg 1(2015–2016) (økt antall asylankomster). Polikliniske takster innen psykisk helse og 
TSB justeres med 2,2 %. Takster innen laboratorie- og røntgen justeres mindre enn prisvekst. 
 
Forskning 
Helse Nord har fått en reduksjon i forskningstildelingen, men denne er i hovedsak av teknisk 
karakter. Finansieringen av nasjonale prosjekter løftes ut fra rammene til regionene og 
finansieres direkte. Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 
inntektsrammer. Tilskudd til UNN HF inkluderer også 4 mill. kroner til Klinisk 
forskningsavdeling (del av fast bevilgning), 0,5 mill. kroner til forskningsleder rus, 2 mill. kroner 
til Jebsen senter (jf avtale med Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT), utbetales UNN HF). 
Tilskudd til NLSH HF inkluderer 0,66 mill. kroner til somatisk forskningssenter. Nye 
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bevilgninger vil som tidligere justeres i mars/april 2015. UNN HF og NLSH HF får deler av 
bevilgningen som økt basisramme og deler som øremerket tilskudd.  
 

Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2015 er prisjusteres med 2,7 % i 2016.  
 
NST  
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin er foreslått avviklet fra 2016 og videreføres som et 
nasjonalt forskningssenter. 35,9 mill. kroner flytter kapittel i statsbudsjettet. Det er i tillegg 
bevilget 9,6 mill. kroner til UNN HF, som bidrag til finansiering av det nye forskningssenteret.  
 

Sykestuer 
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres (9,1 mill. kroner).  
 

Transporttilbud psykisk syke 
Tilskudd videreføres (4,1 mill. kroner).  
 
Tilskudd til ”raskere tilbake” 
Ordningen videreføres i 2016, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag til 
Statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene fordele rammene fram mot 
desember.  
 

1.2 Foretakets økonomiske status pr. oktober 2015. 
Den økonomiske status til Finnmarkssykhuset pr. oktober er godt. Foretaket har et økonomisk 
resultat som er bedre enn budsjett når det gjenstår 2 driftsmåneder av året. Prognosen til 
foretaket er 5 MNOK bedre enn budsjett for 2015. Det vil si at foretaket forventer et resultat på 
30 MNOK.  Foretaket har hatt god økonomisk styring gjennom året. Det har gitt foretaket 
forutsigbarhet i driften med jevne og gode økonomiske resultater gjennom året. Foretaket har 
også fått forventet effekt av de økonomiske tiltakene som er en medvirkende årsak til de gode 
økonomiske resultatene.  Foretaket har hatt god likviditet i 2015. En årsak til dette er at lånet til 
NKS utbetales forskuddsvis 2 ganger i året. Dette har medført at foretaket har fått styrket 
likviditeten betraktelig og det har gitt foretaket gode finansinntekter. Dette er også en 
medvirkende årssak til at foretaket har et bedre resultat enn budsjett, da det ikke var budsjettert 
med disse inntektene.     

   

1.3 Målsetning med budsjett 2016. 
Finnmarkssykehuset vedtok en strategisk utviklingsplan som skal være gjeldende frem til 2030. 
Hovedmålsetningen i SU er å være førstevalget for pasienter og ansatte for Finnmarks 
befolkning. En målsetning for budsjettet er å legge til rette for å starte gjennomføring av de 
langsiktige målsetningene og gi intenciver til å få gjennomført dem. Foretaket håper 
gjennomføring av de strategiske valgene SU vil bidra til hovedmålsetningen om å være 
førstevalget.  

Finnmarkssykhehuset besluttet også en budsjettmodell for foretaket i juni 2015, som skal infases 
over 2 år i foretaket. Det ble gjennomført en prosess over et år i foretaksledelsen som resulterte i 

9 
 



at det ble besluttet en dokumentert budsjett for foretaket, som vil være et god grunnlag for å 
diskutere og fordele rammer i foretaket. Modellen har ikke gitt store endringer i 
rammefordelingen internt i fortaket, men den gir en god forståelse av og grunnlag til å diskutere 
fordelingene i årene som kommer.     

Det forventes også at budsjettet vil legge til rette for god økonomisk styring tilsvarende i 2015 
slik at foretaket skal etterstrebe å klare de lang økonomiske målsetingene for 2016. Foretaket vil 
ha med seg en god økonomisk drift inn i 2016 og det er viktig at foretaket fortsetter det gode 
arbeidet med å skape de økonomiske resultatene. Finnmarkssykehuset har en intensjon om 
gjennomføre de planlagte investeringene i årene som kommer og er avhengig av langsiktig 
økonomisk bærekraft for å gjennomføre det. Blir budsjettet for 2016 overholdt, samtidig som 
oppdragdokumentet fra Helse Nord gjennomføres, tar foretaket et steg videre for kunne klare 
dette.      

Budsjettet har også som målsetning å legge til rette for de faglige satningene innenfor kvalitet og 
gjennomføring av kravene i oppdragsdokumenet. Signalene om at bevilgningene skal være enda 
mer knyttet til oppnåelse i kvaliteten som leveres og opplevelsen pasienten har av behandlingen 
betyr at det faglige er veldig viktig for de økonomiske bevilgningene for Finnmarkssykehuset. 
Fritt behandlingsvalg innenfor psykisk helsevern og rus og signaler om at en lignende ordningen 
kommer innenfor somatikken, kan påvirke de økonomiske forutsetningene til foretaket de 
kommende årene.   

 

2.0 Rammer og planlagt drift for 2016.  

2.1 Satsningsområder. 
Strategisk utviklingsplan. 
Finnmarkssykehuset vedtok en strategisk utviklingsplan våren 2015 som er gjeldende til 2030. 
Utviklingsplanen har to hoveddeler, virksomhetsutvikling og byggeprosjekter. 
Virksomhetsutviklingen er delt inn i fem strategiske områder og foretaket tror at disse strategiske 
satsningsområdene vil legge til rette for at Finnmarkssykehuset lykkes i målsetningen om å være 
førstevalget til pasienter og helsepersonell i Finnmark. Foretaket skal starte en målrettet jobbing 
med de strategiske områdene i 2016. 
 
Byggeprosjekter 
Finnmarkssykehuset er i gang med og planlegger store byggeprosjekter. Dette arbeidet vil 
fortsette  med full intensitet i 2016. Det nye sykehuset i Kirkenes forventes ferdigstilt i 2016 og 
det blir en viktig milepæl i byggeprosjektporteføljen til fortaket. Planleggingen av de andre 
byggeprosjektene(Alta Nærsykehus, Samisk helspark, Finnmarkssklinikken) vil forsette så raskt 
de formelle prosessene tilater det, samt at prosjektene er sikre på at den beste kvaliteten og 
løsningene blir valgt ut fra de økonomiske rammene.  
 
Strategi for økonomisk bærekraft. 
Arbeidet med å gjennomføre tiltakene og satsningsområdene i denne planen vil fortsette for fullt 
i 2016. Det er blitt jobbes godt i 2015, men det er viktig at det som er planlagt innen 2017 blir 
gjennomført. Det er en forutsetning for at foretaket skal klare de økonomiske forpliktelsene fra 
og med 2017. 
 
Aktivitetsbasert bemanning. 
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Aktivitetsbasert bemanning blir et viktig satningsområde i 2016. Det forventes at denne 
satningen skal gi en positiv effekt på økonomien og ligger inne som et kostandsreduserende 
tiltak for foretaket i 2016.  
 
Talegjennkjenning. 
Talegjennkjenning blir et satsningsområde i Finnmarkssykehuset i 2016. Foretaket satser på å få 
integret det i saksbehandlingen i løpet av 2016.    
 

2.2 Rammer og budsjett for den enkelte klinikk  
Tabellen viser hvordan de økonomiske rammebetingelsene til Finnmarkssykehuset er fordelt 
etter budsjettmodellen til foretaket. 

 

Finnmarksykehuset besluttet i juni en budsjettmodell for foretaket som skal fases inn over 2 år, 
hvor 2016 blir det første året. Det gir foretaket et godt grunnlag til å lage et budsjett som er godt 
forankret og med gode forutsetning for god økonomistyring.     

Resultatkravet til foretaket øker med 12 MNOK til 37 MNOK i 2016. Bevilgningene til både 
somatikk og psykisk helsevern og rus reduseres litt basert på inntektsfordelingsmodellene til 
Helse Nord. Det kompenseres for økte pensjonskostnader, samt 2,7 prosent for pris og 
lønnsvekst. Det overføres ansvaret for noen legemidler og hepatit C fra folketryden til 
spesialisthelsetjenesten. Foretaket kompenseres tilsvarende forventede økte kostnader for dette 
ansvaret. Det følger med midler for fagplanene innenfor øre, nese og hals, samt rehab. FFS vil 
følge opp disse midlene i forhold til oppfølging av fagplanene. Merverdiavgiften for reiser øker 
fra 8 – 10 prosent, som betyr en vesentlig økning for Finnmarkssykehuset, noe som kompenseres 

Psykisk 
helsevern og 

rus Hammerfest Kirkenes
Prehospitale 

tjenester

Senter for 
Drift og 

eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF
Ramme vedtatt budsjett i agresso 189 318 769 210 153 118 138 295 541 164 821 110 153 507 783 -881 096 320 -25 000 000          1 488 502 000
Fordeling kreftplan 833 400 555 600 -1 389 000
Tilskudd turnustjeneste 489 231 305 769 -795 000
Bedriftshelsetjenesten 145 000 145 000 145 000 145 000 80 000 -660 000
CT rør 1 400 000 -1 400 000
HN IKT 9 811 000 -9 811 000
Matbudsjett Tana -273 002 273 002
Driftskostnader Jansnes -213 563 213 563
Investeringsmiddel anlegg (inntekt) 1 000 000 -1 000 000
LIS lege Hammerfest 925 332 -925 332
Diabetes fagplan 596 000 -596 000
Justering budsjettmodellen fase 2 616 699 3 550 879 -2 406 100 544 488 -387 197 -1 918 768
Klinikkrådgiver Prehospital 500 000 -500 000
Tolkeprosjekt 1 000 000 -1 000 000
Ø-hjelp -8 062 000 -8 062 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk -3 374 660 -1 768 340 -5 143 000
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -4 985 000 -4 985 000
Inntektsmodell TSB (RUS) 999 000 999 000
Nye kreftmedisiner 2 377 000 2 377 000
Fagplaner (ØNH, rehab, somatisk rehab) 575 810 3 384 190 3 960 000
Kreft (medisin mv) 3 169 000 3 169 000
Pensjonskostnader 23 804 000 23 804 000
Styrking HF 1 615 865 1 860 178 1 140 109 1 426 723 1 302 844 989 281 8 335 000
Medisinerutdanning Finnmark 1 700 000 1 700 000
Lønns- og prisvekst 6 845 603 12 093 456                 7 501 574                4 814 068                   6 442 029         2 434 270                        40 131 000
Styrking kapitaltilskudd 2 075 000 2 075 000
Legemidler overført fra folketrygden 11 615 000 11 615 000
Hepaitt C overført fra folketrygden 12 249 000 12 249 000
Utvidelse helsepersonell ISF -2 328 100                 -1 426 900              -3 755 000
Egenandel - kompensasjon RHF for manglende prisjuste 367 292 394 221                      258 487                   1 020 000
Økte egenandeler poliklinikk -1 138 967 -1 222 470                 -801 563                  -3 163 000
Kvalitetsbasert finansiering, endring i basisramme 132 000 132 000
Fritt behandler valg somatikk 1 141 000 1 141 000
Fritt behandler valg PHR 2 011 000 2 011 000
Vridning dag/døgn psykiatri -998 000 -998 000
Den gylne regel - styrking av poliklinisk TSB 501 000 501 000
Endring MVA 8-10 % 4 141 000 4 141 000
Overgrepsmottak 2 500 000 2 500 000
Nødnett 2 240 000 2 240 000
Økt resultatkrav -1 326 380 -1 678 121 -641 429 -1 054 070 -875 720 -6 424 280 -12 000 000
Ramme justering art 3300 -97 994 000 85 994 000
Sum ramme 2016 191 474 316 224 013 273 144 541 938 171 197 319 172 767 303 -940 994 149 -37 000 000          1 586 496 000
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i bevilgningen. Finnmarkssykehuset får midler til foretakets ansvar innenfor ferdigstillelse av 
nasjonal innføring av nytt nødnett. Dette skal ferdigstilles i 2016. Finnmarkssykehuset får 
ansvaret for etablere overgrepsmottak i foretaket. Bevilgingen til ø-hjelpsplasser trekkes tilbake 
som følge av at kommunene vil få disse midlene direkte fra departementet.    

Klinikk Psyksisk Helsevern og Rus. 
Klinikken har et meget stramt budsjett 2015 og har store økonomiske utforinger. Helse Nord har 
infaset oppdateringen av inntektsfordelingsmodellen for regionen. Det har medført en kraftig 
redusjon i rammene til dette formålet for Finnmarkssykehuset. Helse Nord sin inntektsmodell har 
også vært gjennom en ny revisjon i 2015, som ligger ute til høring hos foretakene nå. Hvis det 
ikke kommer endringer i den frem til den eventuelt blir vedtatt av styre i Helse Nord i 2016, vil 
rammen bli ytterligere redusert. Denne infasingen vil først starte i 2017, slik at klinikken har 
2016 til å tilpasse seg de mulige rammebetingelsene som kommer. Fritt behandlingsvalg ble 
innført i november 2015, og det vil bli spennende om dette vil kunne få innvirkning på 
pasientbehandlingen. Klinikken planelegger med en økning på 9 prosent i pasientbehandlingen. 
Klinikken får ingen realvekst i sin ramme for 2016 og vil få et meget stramt budsjett. Den gode 
jobben klinikken har gjort i budsjettprosessen høsten 2015 for budsjett 2016 vil med stor 
sansynlighet redusere de økonomiske utfordringene når disse tiltakene blir gjennomført. 
 
Klinikk Hammerfest.   
Klinikken har en prognose på minus 6 MNOK for driftsåret 2015. Klinikken har slitt med høyt 
sykefravær og noen vakante stillinger. Dette gjelder spesielt medisinsk sengepost. Dette har 
medført at kostnadene til innleie av leger og sykepleiere har vært langt høyere enn budsjett. 
Klinikken har jobbet med denne problemstillingen, noe som har gitt resultater. Situasjonen i 
forhold til innleie er betraktig bedre etter sommeren. Klinikken får en realvekst i sin ramme for 
2016. Dette kommer av at Finnmarkssykehuset faser inn budsjettmodellen, hvor en litt større 
andel av midlene til somatikk går til klinikken. Klinikken bør ha gode forutsetninger for å klare 
budsjettet for 2016. 
 
Klinikk Kirkenes  
Klinikken har en prognose på minus 1 MNOK for driftsåret 2015, men kan fort oppnå 
budsjettbalanse ved god drift i siste del av 2015. Årsaken til det lille overforbruket så lagt i år er 
innleie og litt overforbruk på medisinske varer. Dette må ses i sammenheng med høyere aktivitet 
enn planlagt. Infasing av budsjettmodellen til Finnmarkssykehuset medfører en liten reduksjon i 
rammen til klinikken, slik at den har en negativ realvekst. Klinikken får tilført noen nye midler, 
men det følger med nye oppgaver og kostnader med disse midlene. Nye Kirkenes Sykehus 
planlegges å bli ferdigstilt mot slutten av 2016. Det skal være noe prøvedrift før flytting, slik at 
det kan komme noen ekstra kostnader i forbindelse med dette. Dette medfører noe usikkerhet i 
forhold til kostnadsbildet, men klinkken kommer til å ha et stramt budsjett i 2016.  
 
Klinikk Prehospital 
Klinikken har en prognose på minus 2 MNOK for driftsåret 2015. Klinikken jobber godt med 
hverdagforbedring og følger opp vedtaket fra saken om strategi for økonomisk bærekraft. 
Klinikken har fått tilført midler til å ansette en klinikkrådgiver som skal bistå klinikksjefen, som 
er er i tråd med foretakets harmonisering av støttepersonell til klinikkene. Klinikksjefen har ikke 
hatt denne stillingen og den vil trolig bidra til økt fokus på kvalitet og virksomhetsstyring av 
klinikken. Ut over dette får ikke klinikken store endringer i rammen til sitt budsjett, og det 
foreventes at klinikken overholder sitt budsjett i 2016. 
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Senter for drift og eiendom    
Senter for drift og eiendom har en prognose på budsjett for driftsåret 2015. Sentret driver godt og 
effektiviserer sine tjenester. SDE har overtatt noe virksomhet fra klinikkene, uten full økonomisk 
kompensasjon, men klare å drive med balanse i budsjettene likevel. Klinikken får tilført en del 
midler ut over lønns og prisvekt for 2016, men det følger med kostnader ved disse midlene. 
Disse kostandene er i hovedsak fra HN IKT. SDE bør ha gode forutsetniger for å holde sine 
budsjetter i 2016.   
 
Administrasjon/sentre/pasientreiser 
Prognosen til administrasjonen og sentre, utenom pasientreiser, er overholdelse av budsjett når 
direktørens buffer trekkes ut av resulatene. Pasientreiser klarer ikke å overholde sitt budsjett, 
men hvis regnskapstallene indeksregulerer for prisstigning, er de økonomiske resultatene bedre 
enn fjoråret. Spesielt kostnadene til bruk av taxi viser en positiv utvikling. I 
adm/sentre/pasientreiser vil det bli viktig å fullføre reduksjonen av årsverk som planlagt. Dette 
skal være gjennomført i løpet av 2016, slik at lønnskostnadene er redusert med 27 årsverk fra 
2014 niva. Dette er viktig for å bidra til den langsiktig økonomisk bærekraft til foretaket.  
 
Direktøren gjør følgende øremerkede disposisjoner i budsjettet til administrasjonen. 
 
Til disp for styret      1 MNOK. 
Økning i forskningsmilder med 1 MNOK   3 MNOK 
Innovasjonsmidler      1 MNOK 
    

Direktøren ønsker midlene til forskning i tråd med forskningsstrategien og forventer også at dette 
vil utløse eksterne midler. Målsettingen til Finnmarkssykehuset på lang sikt skal bruke  2 prosent 
av omsetningen i foretaket på forskning som øker kvaliteten på pasientbehandlingen. Direktøren 
vil også bruke 1 MNOK på innovasjon i 2016 og det vil bli mulighet for å søke på disse midlene 
tidlig i 2016. 

2.3 Kostnadsreduserende tiltak 2015. 
Klinikkene og sentrene i foretaket har økonomiske hverdagsforbedringstiltak som de skal jobbe 
med i 2016. Planlagt effekt oppsummeres i tabellen under og tiltakene i den enkelte klinikk 
beskrives i de påfølgende kapitler.  

Sted Beregnet effekt 
økonomiske tiltak i 
MNOK, etter 
risikovurdering. 

Beregnet effekt 
økonomiske tiltak i 
MNOK, før 
risikovurdering. 

Hammerfest 2,1 4,2 
Kirkenes 1,3 2,6 
Psykisk helsevern 
og rus 11 19 

Prehospital 0,9 1,8 
Sender for drift og 
eiendom 1 2 

Adm.senter 3 6 
Sum 19,3 35,6 
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Foretaket har daglig på fokus hverdagforbedring i driften hele året, men har et ekstra fokus dette 
å budsjettprosessen. I statsbudsjettet legges det inn et effektivitetskrav på 0,5 prosent på driften. 
Finnmarkssykehuset planlegger økonomiske tiltak tilsvarende dette kravet i 2016 etter 
risikovurdering. Dette betyr at foretaket planelegger tiltak tilsvarende 19 MNOK etter 
risikovurdering.  Unntaket er i klinikk psykisk helsevern og rus som har fått krav om høyere 
effektivitetskrav pga grunn av at klinikken må tilpasse seg de nye økonomiske 
rammebetingelsene som følge av lavere bevilgninger. Klinikkens tiltaksplaner for 2016 ble 
behandlet i styresak 90/2015 Tiltak for budsjettbalanse klinikke psykisk helsvern og rus.   

 

4.0 Aktivitet 2016. 
I dette kapitlet vil den planlagte aktiviteten innenfor fagområdene somatikken og psykisk 
helsevern og rus presenteres. 

4.1Totale aktivitetstall i somatikken. 
Somatikk Prognose 

2015 
Plan 
2015 

Plan2016 Plan2017 Plan 
2018 

Plan2019 
 

Antall DRG, egen 
produksjon, egne 
pasienter dag/døgn og 
poliklinikk 

13289 13131 13211 13211 13211 13211 

Antall DRG, kjøp, egne 
pasienter dag/døgn og 
poliklinikk 

1801 1750 1800 1800 1800 1800 

Antall DRG, biologiske 
legemidler egen 
behandling og kjøp 

925 850 850 850 850 850 

Sum antall DRG poeng 16015 15731 15861 15861 15861 15861 
 

Finnmarkssykehuset har en prognose på høyere aktivitet enn planlagt i 2015. Dette på grunn 
høyere ø-hjelp enn forventet. Ø - hjelp er vanskelig å planlegge. Det planleges å øke aktiviteten 
litt fra budsjettene i 2015 i årene som kommer.   

4.1.1 Aktivitetstall Hammerfest 
Tabellen under viser planlagte aktivitet 2016- 2019 og status for 2015. 

Avdeling/DRG 
poeng 

Pr.sept 
2015 

Prognose 
2015 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Kir/ort 2254 3006 3078 2913 2913 2913 2913 

Kvinne/barn 1355 1806 1745 1842 1842 1842 1842 

Medisin 2035 2713 2800 2809 2809 2809 2809 

Medisinsk service 411 547 444 449 449 449 449 

Sum 6054 8072 8067 8012 8012 8012 8012 
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4.1.2 Aktivitetstall Kirkenes 
Tabellen under viser planlagte aktivitet 2016- 2019 og status for 2015 

Avdeling/DRG 
poeng 

Pr.sept 
2015 

Prognose 
2015 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Medisin 1621 2161 2124 2240 2240 2240 2240 

Rehab 102 135 201 251 251 251 251 

Kir/ort/føde/gyn 1981 2641 2641 2689 2689 2689 2689 

Sum 3704 4938 4966 5181 5181 5181 5181 

 

4. 2 Aktivitetstall innenfor Psykisk Helse og Rus 
Tabellen under viser planlagt aktivitet i 2016 -2019 og status for 2015. 

Psykisk Helse for 
voksne 

Pr.sept 2015 Prognose 
2015 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Antall utskrivninger 468 624 840 840 840 840 840 

Antall liggedøgn 6684 8912 9755 9755 9755 9755 9755 

Antall dagopphold 187 249 250 250 250 250 250 

Antall polikliniske 
konsultasjoner  

14057 18743 16070 17516 17516 17516 17516 

Sum 21396 28528 26665 28361 28361 28361 28361 

Psykisk Helse for barn 
og unge 

       

Antall utskrivninger 37 49 68 68 68 68 68 

Antall liggedøgn 1673 2231 1950 1950 1950 1950 1950 

Antall polikliniske 
konsultasjoner  

10271 13685 13555 14775 14775 14775 14775 

Sum 11981 15965 15573 16793 16793 16793 16793 

Rusomsorg        

Antall utskrivninger 
Finnmarksklinikken 

77 103 110 110 110 110 110 

Antall liggedøgn 
Finnmarksklinikken 

2708 3611 3725 3725 3725 3725 3725 

Antall polikliniske 
konsultasjoner  

190 253 140 153 153 153 153 
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Sum 2975 3967 3975 3988 3988 3988 3988 

        

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus planelgger å øke aktiviteten med 9 prosent fra budsjett2015, 
som er føringene fra sentralt hold.  

5.0 Investeringer 2016 -2023 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 110/2015,Budsjett 2016 foretaksgruppen rammer og 
føringer, Finnmarkssykehusets investeringsbudsjett for perioden 2016 – 2023. Tabellen under 
viser denne investeringsplanen. 

Investeringer/år Overhen
g 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

Su
m 

Finnmarksklinikk
en 

30         30 

Spesialist 
poliklinikk 
Karasjok 

40         40 

Alta Nærsykehus* 44 150 70       264 
Kirkenes nye 
sykehus(NKS) 

100 792        892 

Tiltak sykehus(KS 
og HS) 

10 10        20 

Hammerfest nye 
sykehus 

    20 280 300 400 200 120
0 

ENØK/Hammerfe
st 

 15        15 

Økt MTU  20        20 
MTU, 
ambulanser, etc 

5 30 30 40 40 40 50 50 50 330 

Intern 
spesifisering 
foretaket av MTU, 
etc 

          

Ambulanser  8 8 8 8 8 8 8 8 64 
MTU 5 16 16 26 26 26 36 36 36 223 
Reserve  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 
Egenkapital KLP  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28 
           
SUM totale 
investeringer 

229 
 

101
7 

100 40 60 320 350 450 250  

*Døgnplasser Psykisk Helsevern og Rus utgjør 43 MNOK av disse 150. 

Finnmarkssykehuset planlegger å investere over en 1 Mrd. kroner i 2016. Det er en veldig høy 
investeringsrate i forhold til omsetningen på 2 Mrd. kroner. Foretaket av avhengig av det 
allerede  invilgete lånt til Nye Kirkenes, men er også avhengig av å få innvilget lån til Alta 
Nærsykehus for å klare de økonomiske forpliktelsene. Forventet utvikling i likviditet presenteres 
i neste kapitel. 
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Finnmarkssykehuset har byggeprosjekter på 3 ulike lokasjoner, som det forventes vil påløpe 
investeringer på i 2016. I Kirkenes forventes det at NKS vil bli ferdigstilt i 2016. I Karasjok 
planlegger foretaket oppstart av utbyggingen av finnmarkssklinikken og Samisk helsepark hvis 
foretaket rekker å ferdigstille planleggingen av bygget, samt de formelle prosessene som kreves. 
I Alta forventes det også oppstart av byggingen av Alta Nærsykehus, men også her avhenger 
byggestarten av ferdistillelse av planelggingen og de formelle prosessene foretaket er pålagt. 

Foretaket planelgger å investere 16 MNOK i MTU i 2016, som er tilsvarene investeringsnivå 
som i 2015. Foretakets MTU utvalg har laget en langtidsplan for disse investeringene, hvor det er 
hovedfokus på rullerings av MTU utstyr til beste for pasientene som Finnmarkssykehuset 
behandler. Klinikk Psykisk helsevern har behov for å investere i nytt telematikkutstyr som skal 
benyttes i utviklingen av pasienttilbudet. Denne investeringen lå ikke langtidsplanen for MTU. 
Det vil derfor bli tatt en vurderingen om noe av investeringsreserven til foretaket skal benyttes til 
dette formålet i løpet av året.   

Foretaket planlegger opprettholde investeringstakten på ambulanser, som gir en god rullering og 
fornying av bilparken. Det forventes å kjøpe 5 - 6 nye ambulanser i 2016.  

Finnmarkssykehuset har fått formalisert å investere 15 MNOK i enøk tiltak på sykehuset i 
Hammerfest. En forutsetning for denne investeringen er at den viser en positiv 
inntjening(nettonåverdi) innen 6 år. Dette må være synligjort før den endelige 
investeringsbeslutningen tas. Det som planlegges er en varmepumpe med grunnbåring av vann 
på tomta. Disse grunnboringene kan brukes videre på det planlagte nye sykehuset i Hammerfest. 

Det er satt av henholdsvis 2,5 og 3,5 MNOK i reserve og KLP. Det er mulig noe av reserven må 
brukes til  telematikinvesteringene som er nødvendig å gjøre i klinikk Psykisk helsevern i 2016. 
Dette avhenger som tidligere nevnt om det er mulig å presse disse inn i investeringsplanen til 
MTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 Likviditet  
Tabellen under et planlagt likviditetsbudsjett for foretaket i 2016.  

 
  
Estimat IB 01.01.2015 20 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  
Budsjettert resultat 37 
Ordinære avskrivninger 86 
Pensjonsordninger, differanse mellom kostnad og premie.   
Andre forhold (endring kortsiktig gjeld, fordringer, etc) 123 
Sum netto operasjonelle aktiviteter  
  
Kontantstrøm fra investeringer  
Estimat på ubrukte investeringsmidler fra 2015 229 
Planlagte investeringer 2016 1017 
Kjøp/salg driftsmidler  
Sum netto investeringsaktiviteter 1246 
  
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  
Låneopptak* 848 
  
Sum netto finansaktiviteter -5 
  
Sum netto kontantstrøm -280 
  
UB 31.12.2016 -260 
  
Trekkramme -300 

*Finnmarkssykehuset HF har fått innvilget et låneopptak på 80 prosent av investeringene i NKS og forventer 70 
låneopptak på Finnmarksklinikken, Samisk helsepark og Alta Nærsykehus. 

Det forventes at finnmarkssykehuset har liten positiv IB ved inngangen til 2016, men forventer å 
bruke store deler av trekkrammen i 2016. Det er lagt grunn 80 % prosent lånefinansiering av 
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NKS som er innvilget fra Helse Nord, samt 70% lånefinansiering av de øvrige store 
byggeprosjektene. Lånefinansiering av disse prosjektene er ikke innvilget, men vil komme som 
en naturlig del saksbehandlingen av prosjektene. Låneopptakene fra Helse Nord utbetales 
forskuddvis 2 ganger i året, noe som har gitt Finnmarkssykehuset god likviditet og 
finnansinntekter i 2015. Det forventes ikke at dette fortsetter i 2016, pga at det forventes større 
investeringer enn låneopptak, avskrivninger og resultat.   
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Helseforetakene i Helse Nord  
Helse Nord IKT  
 
SENDES KUN PER E-POST  

 

    

Deres ref.: 
«REF» 

Vår ref.: 
2015/150-18/ 

 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 

Sted/dato: 
Bodø, 9. nov 

 
 

Budsjettbrev 3 - Budsjett 2016 Rammer og føringer  

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet 28. oktober 2015 styresak 110-2015 Budsjett 2016 
Foretaksgruppen – rammer og føringer. Styresak og endelig vedtak følger vedlagt. 
Sammen med styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkl. rullering av investeringsplan legger disse 
sakene føringer og premisser for 2016. 
 
Detaljerte krav til helseforetakene stilles i oppdragsdokumentet for 2016. 
Informasjon om endringer i inntektsrammer følger av vedlagte styresak 110-2015. 
 
Oppdatert investeringsplan 
Følgende justeringer i investeringsplanen for 2016 er vedtatt i sak 110-2015: 
 

• Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr. 

 
• Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til 

investering i varmepumpe i Hammerfest. 
 

• Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
• IKT-prosjektet Elektronisk Kurve og Medikasjon forseres, og investeringsrammen på 

16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill. kroner. 
 
Låneopptak  
 
Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i prosjektene 
innenfor følgende rammer: 

• Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø 
 

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill. kroner 
til A-fløy 

 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
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• Finnmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye Kirkenes 
sykehus 

 
 
Aktivitet og prioritering 
Statsbudsjett 2016 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2,5 % på 
nasjonalt nivå. Fritt behandlingsvalg innføres fra 1. november 2015 innen psykisk helse og 
rusbehandling og utvides til somatikk i 2016. Det er krav til at tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn 
somatikk. 
 
Styret i Helse Nord RHF har vedtatt følgende føringer for helseforetakene: 
 
1. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

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

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

 
Styret i Helse Nord RHF har disponert 20 mill. kroner til oppfølging av fagområdene psykiske 
helse og TSB. 2,5 mill. kroner er lagt til RHF til finansiering av traumekompetanse program, 
strategisk plan for psykisk helse og TSB og prosjektmidler for å utrede medikamentfri tilbud i 
Helse Nord. 3 mill. kroner er fordelt til helseforetakene for å styrke poliklinisk aktivitet innen 
TSB. Nasjonale tall viser at det er lav poliklinisk aktivitet i TSB i landsdelen sammenliknet med 
resten av landet. Aktiviteten er under 50 % av det nasjonale snittet. 14,5 mill. kroner er lagt til 
styret for senere disponering.  
 
 
Økonomisk resultatkrav 
Resultatkravene for helseforetakene ble vedtatt i styresak 64-2015 og endres ikke. Sentralt 
budsjettert overskudd reduseres med 67 mill. kroner for å finansiere lønns- og 
priskompensasjon og nye oppgaver i helseforetakene. Dette gir følgende budsjetterte 
overskudd for 2016: 
 

Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 327 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 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  + 429 mill. kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil ses i sammenheng med 
resultatoppnåelse.  
 
Helse Nord RHF viser til budsjettbrev 2 av 08.07.15 og stiller krav til at fullstendige 
tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring og 
drøftes med foretakstillitsvalgte. 
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Endringer i helseforetakenes inntektsrammer 
I sum gir forslag til Statsbudsjett 2016 Helse Nord brutto om lag 114 mill. kroner mindre til 
disposisjon enn forutsatt i plan 2016-2019. De viktigste årsaker til dette er nye oppgaver uten 
finansiering og lavere lønns- og prisvekst enn lagt til grunn. Helse Nord RHF har kompensert 
helseforetakene for nye oppgaver og forventet lønns- og prisvekst.  
 
Samlet innebærer disponeringene at helseforetakenes rammer er styrket med følgende fra 
budsjett 2015: 
 
Basisramme 2016 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland
Vedtatt ramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619
Inntektsmodeller  (eksklusive Somatikk) (3 855)                       15 606                      (19 383)                    7 633                        
Oppgaveendring 44 023                  (161 131)              43 462                      132 593                    77 714                      41 639                      
Lønns- og prisvekst 34 666 -46 781 40 131 116 845 71 542 35 205
Realvekst (40 000)                114 552               5 267                        47 838                      59 372                      16 074                      
Tekniske forhold -2 300 -1 870 12 988 17 080 18 517 10 124
Vedtatt ramme 2016 1 341 333 320 191 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294  
 
Styret i Helse Nord RHF har vedtatt følgende prioriteringer og andre endringer i 
helseforetakenes inntektsrammer sammenlignet med sak 64-2015: 
 
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ Styrking av rammene  
Som i 2015 pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen 
til Helse Nord reduseres med 60,9 mill. kroner. ISF1-prisen og polikliniske refusjonstakster 
reduseres også med 0,5 %.     
 
Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 64,4 mill. kroner for å gi rom til bl.a. 
investeringer.  
 
Fritt behandlingsvalg 
Reformen fritt behandlingsvalg innføres november 2015 (i hovedsak innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern). I 2016 økes bevilgningen med 12,9 
mill. kroner (overheng). I tillegg bevilges 7,2 mill. kroner til fritt behandlingsvalg innen 
somatikk. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de 
offentlige sykehusene til å bli mer effektive.  
 
Ressursene fordeles til helseforetakene basert på de respektive inntektsmodeller. Det er stor 
usikkerhet knyttet til omfang og økonomiske effekter av ordningen.  
 
Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Helse Nord får samlet et trekk på 56,8 mill. kroner ved oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
mot forutsatt -33 mill. kroner i sak 64-2015.   

1 Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet) 
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Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå som i 2015.  
 
Helse Nord kommer noe bedre ut enn i 2015 (realvekst på 0,5 mill. kroner).  
 
Den nasjonale modellen brukes internt i Helse Nord, med noen mindre tilpasninger som følge 
av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Styret har i 2015 i tillegg fordelt ytterligere 5 
mill. kroner i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering, og dette videreføres for 
2016.  
 
Endringer for 2016 skyldes i stor grad relative endringer innenfor pasientopplevelser.  
 
KBF Bevilgning 2016 Basisramme 2016 Sum Endring fra i fjor*
Finnmark 9 907                        693                                     10 600                        2 251                     
UNN 31 565                      2 209                                  33 774                        -4 628                   
NLSH 20 465                      1 432                                  21 897                        4 218                     
Helgeland 11 432                      800                                     12 232                        365                        
Sum 73 369                      5 135                                  78 504                        2 207                     
* nominell endring  
 
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,7 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,2 %. Dette 
skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for dette er at HOD 
kompenserer kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt. Dette gir 66 mill. kroner mindre 
inntekter enn forutsatt.   
 
Helseforetakene kompenseres 2,7 %. Basisrammen som finansierer kapitalkostnader 
prisjusteres også og medfører en styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  
 
Pensjonskostnader  
Helseforetakenes økte pensjonskostnader ble i sak 64-2015 kompensert med en samlet 
inntektsvekst på 150 mill. kroner. Bevilgningen inkluderer kompensasjon for økt betaling til 
Helse Nord IKT IKT som følge av endrede pensjonsparametre.   
 
 
Øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Redusert basisramme som følge av fullfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i 
kommunene/taksendringer i kommune er 18 mill. kroner mer enn forutsatt i styresak 64-
2015. Dette håndteres sentralt.  
 
Nye legemidler 
Statsbudsjettet foreslår at finansieringsansvaret for følgende legemidler overføres 
spesialisthelsetjenesten: 

• Veksthormoner 
• Blodkoagulasjonsfaktorer 
• Immunstimulerende legemidler 
• Anemilegemidler 
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• Nye legemidler til behandling av hepatitt C 
 
Bevilgningene øker med til sammen 150,6 mill. kroner som fordeles til helseforetakene i 
henhold til inntektsmodell for somatikk. Det er stor risiko knyttet til omfanget og kostnader 
knyttet til legemidlene, særlig legemidler til behandling av hepatitt C.  
 
Vridning fra døgn til dag innen psykisk helsevern for voksne  
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern, er Helse Nords basisbevilgning redusert med 6,4 mill. kroner. Reduksjonen er 
videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.  
 
Innsatsstyrt finansiering og helsepersonell 
Basisrammen reduseres med 22,1 mill. kroner som følge av at flere helsepersonellgrupper 
inkluderes i ISF for gitte fagområder. Det forventes dermed økte ISF-inntekter. 
Rammereduksjon er fordelt helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk.  
 
Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i Norge  
Spesialisthelsetjenesten får ansvar for å dekke utgifter til gjennomføring av dom på overføring 
til tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i Norge. Basisrammen økes 
med 1,6 mill. kroner og bevilgningen er fordelt mellom UNN HF og NLSH HF.  
 
Nukleærmedisin  
Nukleærmedisinske undersøkelser inngår i den polikliniske finansieringsordningen for 
radiologi. Basisrammen økes med 4,6 mill. kroner i forbindelse med omlegging av finansiering 
av radiofarmakum (radioaktivt sporstoff som anvendes i undersøkelsen). Bevilgningen er 
fordelt mellom UNN HF og NLSH HF etter størrelse.  
 
Andre forslag til prioriteringer 
 
 
Nye oppgaver som ikke er finansiert fra HOD:  
 
 Endring MVA sats fra 8 til 10 % 

Endringen medfører at særlig kostnader til pasientreiser og reiser for ansatte vil øke. Dette er 
anslått til ca. 14 mill. kroner totalt for helseforetakene og dette kompenseres i henhold til 
inntektsfordeling for pasientreiser.  
 
 Etablering av overgrepsmottak 

Helseforetakene får ansvar for å sørge for at det finnes robuste overgrepsmottak i hvert 
foretak. Erfaring fra overgrepsmottak i Bodø er at dette koster i overkant av 2 mill. kroner. 
Hvert helseforetak kompenseres med 2,5 mill. kroner for å håndtere oppgaven.  
 
 Ny spesialistutdanning/spesialiststruktur for leger 

UNN HF kompenseres med 1 mill. kroner for å ivareta oppgaven for Helse Nord.  
 
Sosialpediatere ved barnehus 
UNN HF og NLSH HF kompenseres 1,25 mill. kroner for å sørge for at det finnes sosialpediatere 
ved barnehusene i helseforetakene.  
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Nødnett 
Nasjonal innføring av nytt nødnett ferdigstilles i 2016. For Helse Nord betyr dette at store og 
små kontrollrom (AMK, akuttmottak og legevaktsentraler) i NLSH HF, UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF skal gå i drift på nytt nødnett etter ferdigstilling av tekniske 
installasjoner og opplæring av instruktører og brukere.  Helse Nord har også ansvaret for 
opplæring av kommunale brukere.  Fra regionalt nødnett sitt budsjett for 2016 fordeles 8,7 
mill. kroner til helseforetakene tilpasset de oppgaver som skal løses 
 
Fristbrudd og ventetid 
Det settes av 8 mill. kroner for å følge opp krav til reduksjon av fristbrudd og ventetid. Adm. 
direktør kommer tilbake med forslag til hvordan midlene skal disponeres.  
 
 
Andre forhold 
 
Narkotikaprogram med domstolskontroll 
Helse Nord er bevilget 0,6 mill. kroner som foreløpig er satt av sentralt.   
 
Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,7 %. 
 
 
Aktivitetsbaserte inntekter 
Enhetsprisen for antall DRG-poeng i oppdragsdokumentet er foreslått satt til 42 122 kroner, 
tilsvarende en underregulering av enhetsprisen med 0,6 pst. i 2016. Underregulering har 
sammenheng med økning i uttaket av avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen, jf Prop. 1 
S Tillegg 1(2015–2016) (økt antall asylankomster).  
 
Polikliniske takster innen psykisk helse og TSB justeres med 2,2 %. Takster innen laboratorie- 
og røntgen justeres mindre enn prisvekst. 
 
Forskning 
Helse Nord har fått en reduksjon i forskningstildelingen, men denne er i hovedsak av teknisk 
karakter. Finansieringen av nasjonale prosjekter løftes ut fra rammene til regionene og 
finansieres direkte.  
  
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes inntektsrammer. 
Tilskudd til UNN HF inkluderer også 4 mill. kroner til Klinisk forskningsavdeling (del av fast 
bevilgning), 0,5 mill. kroner til forskningsleder rus, 2 mill. kroner til Jebsen senter (jf avtale 
med Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT), utbetales UNN HF). Tilskudd til NLSH HF 
inkluderer 0,66 mill. kroner til somatisk forskningssenter. Nye bevilgninger vil som tidligere 
justeres i mars/april 2015. UNN HF og NLSH HF får deler av bevilgningen som økt basisramme 
og deler som øremerket tilskudd.  
 
 
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2015 er prisjusteres med 2,7 % i 2016.  
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NST  
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin er foreslått avviklet fra 2016 og videreføres som 
et nasjonalt forskningssenter. 35,9 mill. kroner flytter kapittel i statsbudsjettet.  
 
Det er i tillegg bevilget 9,6 mill. kroner til UNN HF, som bidrag til finansiering av det nye 
forskningssenteret.  
 
Sykestuer 
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres (9,1 mill. kroner).  
 
Transporttilbud psykisk syke 
Tilskudd videreføres (4,1 mill. kroner).  
 
Tilskudd til ”raskere tilbake” 
Ordningen videreføres i 2016, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag til 
Statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene fordele rammene fram mot 
desember.  
 
 
Det vises til vedlagte styresak for andre endringer som følge av forslag til Statsbudsjett. 
 
Videre prosess 
Det vises til budsjettbrev 2 av 08.07.15.  
 
Følgende videre frister gjelder: 
 
9. desember 2015: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. 
Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med 
korrekte HF-koder i Økonomisystem.  
 
9. desember 2015: Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå i 2016 
 
18. desember 2015: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene 
 
Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. 
Betaling til HN IKT for tjenester i 2016 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjettforslag 
og avtaler med HN IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket. 
 
3. februar 2016: Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Signert 
Adm. direktør 

 
 
 
Hilde Rolandsen  
Signert 
Eierdirektør 
 

 
Vedlegg: Endelig vedtak styresak 110-2015  



5. Basisrammen for 2016 fastsettes til (i 1000 kr):   
 

 
 
6. Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr.  
 
7. Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til 

investering i varmepumpe i Hammerfest.  
 

8. Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
9. IKT-prosjektet Elektronisk Kurve og Medikasjon forseres, og investeringsrammen på 

16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill. 
kroner.  

 
10. Basisrammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging 

av pasientsikkerhet.  
 

11. Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene innenfor følgende rammer: 
a. Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill. 

kroner til A-fløy 
c. Finnmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye 

Kirkenes sykehus 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 180 413                        317 702     222 551     138 345     370 686     1 229 697    
Pasientreiser 244 389                        202 208     240 263     139 357     25 955        852 172        
Psykisk helse 289 049                        957 078     793 304     255 738     106 384     2 401 554    
TSB (rus) 38 682                          191 539     65 605        46 602        35 042        377 470        
Somatikk 729 642                        3 056 999  1 480 819  757 797     678 923     6 704 180    
Overgangsordninger 25 015                          78 261        74 788        11 801        189 864        
Kapital 79 303                          289 452     243 290     69 654        258 001     939 701        
Felleskostnader/adm 186 533     186 533        
Totalt 1 586 495                     5 093 238  3 120 621  1 419 294  1 661 523  12 881 171  
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