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Formål
I denne styresaken leggespremisser for langtidsplanleggingi helseforetakenefrem for
styret i HelseNord RHF.Dette skal bidra til at tjenesteinnhold og utøvelse bygger på
HelseNords grunnverdier: Kvalitet i prosessog resultat, trygghet i tilgjengelighet og
omsorg,og respekt i møtet med pasienten.
Styresakenfremstilles med hovedvekt på økonomidelen av plandokumentet. Helse Nord
skal redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritere
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og bedre kvaliteten og
pasientsikkerhet. For å nå disse målene kreves systematisk forbedringsarbeid som
baserespå regelmessigevaluering av klinisk praksis og økonomisk styring som gir rom
for å prioritere både drifts - og investeringstiltak.
Etablert rullering av HelseNords fire årige plan vil koordineres med arbeidet med
regional utviklingsplan 2035 som pågår.Dette medfører at plandokumentet vil
reduseresi omfang framover.
Mål for planperioden
Adm. direktør vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være:
1. Oppfylle nasjonaleog regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
Plan for HelseNord 2019-2022, med rullering av investeringsplan2019-2026 redegjør for
HelseNords strategi og tiltak for å nå målene.
Økonomisk handlingsrom og prioritering
HelseNord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet. Samtidig skal foretaksgruppen
ha økonomisk overskudd for å sikre fortsatt økonomisk bæreevneog likviditet til å
gjennomføre investeringsplanen.For at HelseNord skal kunne investere som planlagt
og følge opp ønskedeprioriteringer, må foretaksgruppens realisere de økonomiske
resultatkrav ene.

Driftsrammer
Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 170
mill. kroner i 2019 stigende til 537 mill. kroner i 2022. Det er lagt til grunn 1,2 % årlig
realvekst i sektoren. Det tas hensyn til forventet omfordeling mellom regionene som
følge av ulik befolkningsvekst.
En del av handlingsrommet skapesgjennom å disponere gevinster av konkrete
forbedringstiltak i helseforetakene,tilsvarende 10 mill. kroner i 2019 stigende til 30
mill. kroner i 2022. Resterendehandlingsrom skapesav avsluttede prosjekter og
engangstiltak,styrets reserve og renteinntekter av planlagte sentrale overskudd i
planperioden.
Handlingsrom disponeres fullt ut i forslaget til plan. Pasienttilbudet styrkes gjennom
opptrapping av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, utvidelse av PCI-behandling,
styrking av trombektomi og styrket helsetjenestefor den samiske befolkning. Bidrag til
e-helsesatsingnasjonalt vil kreve mye i årene framover, men samtidig er
gevinstpotensialet stort. Kostnader til luftambulansetjenestenøker og medfører økt
kvalitet og beredskap.
Det er behov for å drive med overskudd i planperioden som følge av planlagt
investeringsnivå og behov for buffer i økonomien. Helseforetakenesresultatkrav er
begrunnet med reduserte avskrivninger. Når kostnader ved nye bygg påløper, reduseres
resultatkravene. Sentralt overskudd reduseres utover i planperioden, når
kapitalkompensasjondeles ut til helseforetak som delfinansiering av de økte
kostnadene.
Kjøp av private helsetjenesterplanleggesvidereført innenfor dagensbudsjettnivå. For
avtalespesialisterer det ledige hjemler og rom for økning innenfor dagensbudsjett. Mot
slutten av perioden foreslås budsjettet styrket. Det vises til styresak70-2018 Regional
plan for avtalespesialister2018-2025 (st yremøte 23. mai 2018).
Midler til psykisk helsevern og rusbehandling (14 mill. kroner) er foreløpig ikke
disponert i påvente av avklaringer knyttet til etablering av sikkerhetsplasser.
Handlingsrommet for 2019 foreslås disponert til å finansiere:
Oppfølgingav vedtatt plan 2018-2021 (styrking fra vedtatte rammer 2018):
o generell styrking av helseforetakene(15 mill. kroner)
o styrking og utvikling av psykisk helsevern (10 mill. kroner)
o økt finansiering av felleseide helseforetak (50 mill. kroner)
o videre styrking av klinisk farmasi (5 mill. kroner)
o innfasing av økt helsetilbud i Alta (7 mill. kroner)
o KLAR-forbedring (ledelse og kvalitet) (2 mill. kroner)
o utvikling av HelseNord/ styrets disp. (5 mill. kroner)
Oppfølgingav budsjett 2018:
o Styrking regionalt senter for pasientsikkerhet (1 mill. kroner)
o Økt budsjett registerdrift UniversitetssykehusetNord-Norge HF (0,5 mill. kroner)
o Overhengøkt beredskap Svalbard (6 mill. kroner)

Nye forslag i plan 2019-2022:
o Kostnader nasjonalee-helsetiltak, interne og eksterne (25 mill. kroner)
o Utvidelse PCI-behandling (8,5 mill. kroner)
o Trombektomibehandling (6 mill. kroner)
o Tolketjenester samisk (2,1 mill. kroner)
o Videreføring utviklingsprosjekt Helgeland(4 mill. kroner)
o Videreføring av prosjekt Samvalgi regi av UniversitetssykehusetNord-Norge HF
(utbredelse nasjonalt), 8,4 mill. kroner
o Legeberedskapambulansefly Kirkenes (0,9 mill. kroner)
o Fagrådsekretariat for bedre regional faglig samarbeid (1,5 mill. kroner)
o Årlig pasientsikkerhetskonferanse(1 mill. kroner)
o Styrking regional AMK/flight following (4,5 mill. kroner)
o TSB/psykisk helsevern (4,2 mill. kroner)
o Styrking regional enhet for LiS1-utdanning
Plan 2019-2022 innebærer en realvekst til psykisk helse og rus fra 14 mill. kroner i
2019 til om lag 54 mill. kroner i 2022. Det leggestil grunn at denne realveksten benyttes
til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helsevern og TSB.Sammenmed økt
behandlingsaktivitet og videre arbeid for reduksjon av ventetider og fjerning av
fristbrudd skal kravet til prioriter ing av fagområdeneinnfris.
Risikobuffere i opplegget består av planlagt sentralt overskudd (186 mill. kroner),
reserve til utvikling av Helse Nord/RHF-styrets disp. (5 mill. kroner) og reserve knyttet
til oppfølginger av arbeidet med utviklingsplan. Risikobuffere er små og ved større avvik
fra forutsetningene vil opplegget justeres.
Investeringer
Rullering av investeringsplanen legger opp til styrking av IKT-investeringer og økte
i nvesteringer i bygg og utstyr. Bedre resultat enn budsjettert i 2017, salg av eiendom (i
hovedsakFinnmarkssykehusetHF) og økte avskrivninger fremover, bidrar ogsåtil økt
generering av likviditet i planperioden. Ytterligere salg av eiendom som det ikke er
behov for, bør forseres for å frigjøre kapital og redusere driftskostnader.
En grunnleggendeforutsetning for investeringsplanen er realisering av sentralt
resultatkrav (i RHF-et). Somet risikoreduserende tiltak leggesdet ikke opp til
disponering av likviditet fra helseforetakenesoverskudd, før disse er realisert (som
tidligere år).
I tråd med styresaken tas det høyde for investeringsramme til nye Hammerfest sykehus
på 2,588 mrd. kroner (P85, inklusive prisstigning i byggeperioden),under forutsetning
av 70 % lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Investeringsramme til
universitetsarealer vil innarbeides, når avklaring foreligger og under forutsetning om
lånetilsagn.
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LiS: Leger i spesialisering

FinnmarkssykehusetHF har bedt om at rammen til samisk helsepark økes med 7 mill.
kroner, samt 3 mi ll. kroner til robotstyrt ultralyd. Adm. direktør foreslår at dette
innvilges i lys av helseforetaketsoverskudd i 2017.
UniversitetssykehusetNord-Norge HF hadde et overskudd på 54 mill. kroner i 2017, og
styret i helseforetaket har bedt om at investeri ngsrammer til utstyr økes tilsvarende.
Dette foreslås innvilget.
I tråd med styresak83-2018 Universitetssykehuset
Nord-Norge Nye Narvik sykehussupplerendetilleggsdokumenttil KSK-rapporten og styringsdokumentfor forprosjektet tas
det høyde for investeringer på til sammen2,68 mrd. kroner (P85, inklusive prisstigning i
byggefasen),under forutsetning av 70 % lånefinansiering fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Styret i NordlandssykehusetHF har bedt om økte investeringsrammer både til
ferdigstillel se av renovering av AB-fløyen (100 mill. kroner) og til andre investeringer.
Investeringsrammen til AB-fløyen foreslås økt med 60 mill. kroner. Helseforetaket må
gjennomgåsin boligmasseog vurdere nedsalgav boliger det ikke er bruk for som et
tiltak for å frigjøre kapital.
Det tas høyde for investeringer på inntil 40 mill. kroner i forbindelse med
samlokalisering med Bufetat2, jf. krav i oppdragsdokument 2018 til Helse Nord RHF.
Styret i HelgelandssykehusetHF har bedt om økte investeringsrammer til utstyr. Det
foreslås at investeringsrammen til HF-styrets disposisjon økesmed 15 mill. kroner,
begrunnet med overskudd i 2017. Det tas høyde for investeringer på inntil 3,5 mrd.
kroner i utviklingsprosjektet, forutsatt 70 % lånefinansiering fra Helse- og
omsorgsdepartementet. Investeringsrammen er innarbeidet i bærekraftanalysen.
Investeringsrammer til IKT foreslås økt med om lag 250 mill. kroner i planperioden.
Dette inkluderer økte rammer til prosjekter i regi av HelseNord IKT HF, rammer til
fullføring av elektronisk medikasjon og kurve og rammer til digitale helsetjenester.
I sum foreslås det å øke investeringsbudsjettet med om lag 2,4 mrd. kroner i forhold til
gjeldendeplan. I tillegg fasesår 2026 inn, ogsådette et år med høyt investeringsnivå
(1,7 mrd. kroner).
Dersom planen skal gjennomføresmed framdrift som skissert, må helseforetakene
planleggeog gjennomføre nødvendig omstilling slik at resultatkravene realiseres.I
tillegg er det en forutsetning om innvilgelse av låneopptak for de større
byggeprosjektene.
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Bufetat: Barne-, ungdoms- og familieetaten

Omstilling og risiko
Det er et betydelig omstillingsbehov fremover som følge av økte kostnader til
strategiske prosjekter, kostnader ved nye bygg og behov for omprioriteringer i
helseforetakeneinnenfor dagensdriftsrammer. Det forventes imidlertid betydelige
effekter av e-helsetiltak, IKT-tiltak og bedre innk jøp. Dissetiltakene skal bidra til å
styrke økonomien i helseforetakene,og det blir svært viktig å realisere gevinstene,både
økonomiske gevinster og kvalitetsforbedringer. Adm. direktør vil ha særskilt fokus på
felles implementering og gevinstrealisering.
Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og
kontinuerlig forbedringsarbeid i foretaksgruppen.
Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser.Dette innebærer at
helseforetakeneskal ha en plan for å håndtere totaløkonomien i helseforetaket og
tilstrekkelig likviditet til å innfri løpende forpliktelser, før beslutninger fattes. Dette er
en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen.
Somfølge av strammere rammebetingelser og høye ambisjoner i HelseNord er
risikomarginene i planen lave. Det er usikkerhet i de økonomiske rammebetingelsene
(vekstforutsetninger, ny nasjonal inntektsmod ell, avbyråkratiseringsreform m. m.) og
fremtidige forpliktelser (finansieringsansvar for nye medikamenter, finansiering av
nasjonalehelseforetak/nasjonale prosjekter m. m.) og forutsetninger knyttet til
finansiering (låneopptak og realisering av overskudd). Det er små sentrale reserver i
opplegget,og eventuelle overraskelser i statsbudsjettet må videreføres til
helseforetakenei form av lavere vekst enn forutsetningene, eller forskyvning av
investeringer.
Andre endringer i helseforetakenes inntektsrammer
Arbeidet med gjennomgangav regional inntektsmodell for somatikk har tatt noe lengre
tid enn planlagt og ny modell er ikke vedtatt. Sålangt viser retningen noe omfordeling
mellom helseforetakene.Adm. direktør foreslår at 9 mill. kroner disponeres til innfasing
av modell. Oppdatering av kriterieverdier (befolkning m. m.) og pasientstrømmer flytter
innte kter mellom helseforetakene.Vedtatt modell for finansiering av utdanning i
regionen fasesvidere inn (år 2 av 3) , og dette flytter inntekter fra Finnmark ssykehuset
HF og UniversitetssykehusetNord-Norge HF.
Oppdatering av inntektsmodell for psykisk helsevern gir relativt store utslag, hvor
inntekter flyttes fra FinnmarkssykehusetHF. Dette skyldes i hovedsakoppdatering av
pasientstrømmer (flere fra Finnmark har fått behandling ved Universitetssykehuset
Nord-Norge HF og hos private), men ogsåbehovskriterier.
UniversitetssykehusetNord-Norge HF og FinnmarkssykehusetHF styrkes med
kapitalkompensasjonpå henholdsvis 20 mill. kroner til A-fløy og 3 mill. kroner til Alta
(trappes opp til 10 mill. kroner fra 2020).
Det foretas flere tekniske endringer i inntektsrammer knyttet til endret
pensjonskostnad,fakturaflyt m. m. Disse motsvares av lavere kostnader.

Medbestemmelse
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i HelseNord RHFble orientert om arbeidet
med Plan 2019-2022,inkludert rullering av i nvesteringsplan2019-2026 i
samarbeidsmøte,den 20. mars (jf. sak 45-2018) og det ble gjennomført et dialogmøte 8.
mai 2018.
Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen2019-2026 vil bli drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i HelseNord RHF,den 18. juni 2018.
Protokoll fra drøftingsmøtet leggesfrem ved møtestart.
Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHFble i møte, den 7. mars 2018 orientert om
arbeidet med Plan 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan2019-2026 (jf. RBU-sak
32-2018/2).
Det ble gjennomført dialogmøte med gammelt RBU18. april 2018. Nyoppnevnt RBU
behandlet RBU-sak 36-2018 Plan 2019 - 2022,inkludert rullering av investeringsplan
2019 - 2026 i møte 16. mai 2018. I beggemøter ble det gitt anledning til å komme med
innspill til årets rullering av plan.
Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen2019-2026 ble behandlet i det
Regionalebrukerutvalget i Helse Nord RHF,den 7. juni 2018. Følgendevedtak ble fattet:
1. Regionaltbrukerutvalg i HelseNord RHFtar informasjon om forslag til plan for Helse
Nord 2019-2022,inkl. rullering av investeringsplan2019-2026 til orientering.
2. RBUslutter segtil adm. direktørs prioriteringer i økonomisklangtidsplan.
3. RBUber om at følgendeområder prioriteres i økonomisklangtidsplan,jf. RBU-sak 362018 (RBU-møte 16. mai 2018):
a. Tiltak for å redusereventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering
b. Regionalkreftplan: Etablering av et senterfor seneffekteretter kreftbehandling
c. Prioritere det faglige samarbeidetmed primærhelsetjenestefor å styrke arbeidet
med forebygginginnen psykiskhelsevern
Grunnleggende verdier
HelseNords kjerneverdier er kvalitet , trygghet og respekt. Prosessenog involveringen
rundt arbeidet med årlig gjennomgangav langsiktig plan bidrar til forutsigbare
rammebetingelser for helseforetakene.Det er en krevende oppgave,der det ikke er
mulig å tilfredsstille alle ønsker og forventninger. Bred involvering og respektfor at det
må foretas prioriteringer, styrker kvaliteten i langsiktig planlegging.

Administrerende direktørs vurdering
Plan for HelseNord 2019-2022, med rullering av investeringsplan2019-2026 redegjør for
HelseNords viktigste mål i pl anperioden og adm. direktørs strategi og tiltak for å
realisere disse.
Prosessenhar vært preget av godt teamarbeid internt og god involvering med regionale
medvirkningsorganer. Planen er gjennomgått med adm. direktører i helseforetakenei to
omganger.
Det tas høyde for ytterligere økte investeringer i planperioden samtidig som det
disponeres inntekter til å styrke driften i helseforetakeneog konkrete tiltak.
Planenforutsetter fortsatt omstilling slik at resultatkravene realiseres.Adm. direktør vil
ha særlig fokus på realisering av nytteverdi av allerede gjennomførte investeringer,
samt tiltakene innenfor anskaffelsesområdet.
Omstillingsutfordringer ved alle investeringsprosjekter må tydeliggjøres i henhold til
konsernbestemmelseneforut for behandling i helseforetaksstyrene,slik at alle er kjent
med innhold og omfang av omstillingsbehov og konsekvenserfor driften.
Plan- og budsjettpremisser for 2019-2022 vil finjusteres etter fremlegging av forslag til
Statsbudsjett 2019. Samletskal disse planforutsetningene leggestil grunn for
virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene.
Den omfattende satsingenpå utvikling av helsetjenesteneog investeringsnivået er
basert på fortsatt økonomisk kontroll.
Adm. direktør presiserer at gjennomgangenav regional inntektsmodell for somatikk vil
kunne føre til noe omfordeling mellom helseforetakene.Dette vil kunne få konsekvenser
for Plan for HelseNord 2019-2022,med rullering av investeringsplan2019-2026, slik den
nå forel igger.

Styret i Helse Nord RHFinviteres til å fatte følgendevedtak:
1. Styret i Helse Nord RHFvedtar Plan for HelseNord 2019-2022,med rullering av
investeringsplan2019-2026, slik den nå foreligger.
2. Planforutsetningenei saken skal leggestil grunn for virksomheten og gi grunnlag for
et langsiktig planarbeid i helseforetakene.De viktigste målene for planperioden er å:
a) Oppfylle nasjonaleog regionale krav til kvalitet - og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
3. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og t verrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.

4. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettesslik:

5. Inntektsrammer for 2019 fastsettesslik (1000 kr):

6. Helseforetakenemå oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalysermed de
endringer i rammebetingelsenesom følger av denne styresaken.
7. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må
tydeliggjøres i drøfting med tillitsval gte/vernetjenesten og ved behandling i
helseforetakenesstyrer , slik at alle er kjent med innhold og omfang av
omstillingsbehoveneog konsekvenserfor driften av sykehusenei regionen.
8. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:

9. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakeneog HelseNord RHF
realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

Bodø,den 13. juni 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Plan for HelseNord 2019-2022, utkast
o Utviklingsplan
o Økonomisk langtidsplan
o Investeringsplan 2019-2026

Utrykte vedlegg:
1. FinnmarkssykehusetHF - styresak 23/2018
2. UniversitetssykehusetNord-Norge HF - styresak 29/2018
3. SykehusapotekNord HF - styresak 17/2018
4. NordlandssykehusetHF - styresak 19/2018
5. HelgelandssykehusetHF - styresak 23/2018
Utrykte vedleggoversendespå forespørsel.
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DPS
FIKS
FIN
HF
HOD
HSYK
MTU
NLSH
RHF
SANO
SKDE
TSB
UNN
PREM
PROM
PET

distriktspsykiatrisk senter
felles innføring av kliniske systemer
Finnmarkssykehuset
helseforetak
Helse- og omsorgsdepartementet
Helgelandssykehuset
medisinsk teknisk utstyr
Nordlandssykehuset
regionalt helseforetak
SykehusapotekNord
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
UniversitetssykehusetNord-Norge
Patient Reported ExperienceMeasurement
Patient Reported OutcomeMeasurement
Positrons Emisjons Tomografi (avansert diagnostikk)

p50 og p85

Dette er begreper som HelseNord benytter i planleggingenav
byggeprosjekter. Beregning av byggekostnader, gjøres ofte med stor
usikkerhet. p50 betyr at det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli
lavere enn rammen og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere.
p85 betyr at det er 85 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli lavere enn
rammen og 15 prosent sannsynlighet for at den blir høyere.
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Vi planlegger langsiktig
Plan for HelseNord 2019–2022, med rullering av investeringsplan for perio den 2019–
2026, er et verktøy som hjelper oss å prioritere ressurser som skal bidra til å nå
foretaksgruppens langsiktige mål. Planen er utgangspunkt for neste års budsjettarbeid.
Befolkningenshelse og særskilte utfordringer er sentral for prioriter ing og utvikl ing
tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsakfå sine helsetjenester i nord. Tjenesten skal
være nært der folk bor , kombinert med å samle oppgaver som krever høyspesialisert
kompetanse.Utvikling og forbedring av helsetjenestenskal skje i et samarbeid mellom
brukerne, sykehusene, kommunene og andre som yter helsetjenester.Helsetjenesten
skal baserespå nasjonaleog regionale prioriteringer. Vi skal arbeide systematisk slik at
aktiviteten planlegges,organiseresog utføres i samsvarmed lovgivnin gen.
Prosess og forankring
Helseforetakenestyrebehandler innspill til drifts - og investeringsplan, vurder er
økonomisk bærekraft og omstillingsbehov. Etter møter med helseforetakenes
direktører, Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte og -verneombud, mener vi årets
plan er et godt grunnlag for å videreutvikle spesialisthelsetjenesteni Nord-Norge.
Planen 2019–2022 er gjort med forutsetning om 1,2 % realvekst, på linje med tidligere
år. Eventuelle endringer i rammebetingelser vil nødvendiggjøre justering av planen.
Regionalutviklingsplan 2035 sendestil offentlig høring høsten 2018, og skal behandlesi
styret ultimo 2018. Utviklingsplanen er innspill til neste rullering av Nasjonal Helse- og
sykehusplan2019-2022. I økonomisk langtidsplan er det satt midler til oppfølging av
prioriterte tiltak i RegionalUtviklingsplan 2035. Det forventes at kompetansebygging,
samhandling med kommunesektoren og bruk av teknologi vil stå sentralt i den
langsiktige utviklingsplanen.
Felles mål for alle sykehusforetakene
I dialog med foret aksdirektørene er det etablert konkrete mål for 2018:
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal være under 50 dager innen
2021.
b) Det skal ikke være fristbrudd .
c) Pakkeforløpeneskal være gjennomført innen normert tid .
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær
skal være under 2 %.
e) Økonomisk resultat skal være i tråd med plan.
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Prioriteringer – pasientbehandling
Oppfølgingav tidligere styrevedtak er innarbeidet i planen. Det foreslås «frie midler » til
helseforetakene(15 millioner i 2019 voksendetil 140 milli oner i 2022).
Det er særlig Luftambulansetjenestenog økte finansiering av myndighetspålagte
oppgaver innenfor IKT som legger beslagpå økte ressurser. Av andre tiltak nevnes:
Styrking og utvikling av psykiatritilbudet (10 mill. kroner)
Videre styrking av klinisk farmasi (5 mill. kroner)
I nnfasing av økt helsetilbud i Alta (7 mill. kroner).
Utvikling av HelseNord/Styrets disp. (5 mill. kroner)
Overhengøkt beredskap Svalbard (6 mill. kroner)
Utvidelse PCI-behandling (8,5 mill. kroner)
Trombektomibehandling (6 mill. kroner)
Tolketjenester samisk (2,1 mill. kroner)
Fagrådsekretariatfor bedre regional faglig samarbeid (1,5 mill. kroner)
Styrking regional AMK/flight foll owing (4,5 mill. kroner)
Prioriteringer - investeringer
Etter konsolidering av kliniske IKT-systemer,har regionen videreført arbeidet med DIPS
Arena og elektronisk medikasjon og kurve. På lang sikt er målsettingen at
medikamentrelaterte avvik skal reduseresmed 50 %.
Det prioriteres økte investeringsrammer til videre utvikling av digitale helsetjenester,til
digital plattform for telefoni og til utskifting av SykehusapotekNord sine systemer.
Det er lagt inn rammer til bygging av nye sykehus i Hammerfest,Narvik og på Helgeland.
Nye lokaler til psykisk helsevern og rus i Tromsø ligger inn i planen med mulig start i
2023.
Planen forutsetter at omstillingsarbeidet i foretakene fortsetter med uforminsket kraft.
Særligeforventninger knyttes til forbedringsarbeid innenfor anskaffelsesfeltet,hvor vi
tror det er betydelige potensialer for å redusere kostnader. Dersom det viser segat
omstillingsarbeidet ikke lykkes, vil planlagte investeringer måtte utsettes og/eller
reduseres.

5

Innledning

Om plandokumentet
Plan for HelseNord 2018–2021 beskriver helseforetaksgruppenshovedmål og hvordan
vi skal nå målene. Planen rulleres årli g og vedtas av styret i HelseNord RHF.
Dokumentet gir rammer og prioriteringer som helseforetakeneskal bruke i sitt
langsiktige planarbeid. Her rulleres ogsåinvesteringsplanen, som har et
åtteårsperspektiv.
Henge sammen
HelseNord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste
plandokumenter og vår e formål : pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring
av pasienter og pårørende. Figur 1 illustrerer sammenhengen.

Figur 1 Plandokumentenessammenhengi HelseNord
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Hva omtales i planen?
Plan for HelseNord 2019–2022 gir retning for utviklingen av tjenestetilbudet vi gir våre
pasienter, forskning, brukermedvirkning, investeringer og økonomi. Dette er store
områder hvor alt ikke kan samlesi dette dokumentet. For mer detaljerte beskrivelser av
tjenestetilbudet innen de ulike fagområdeneviser vi til den enkelte fagplan. Rulleringen
av investeringsplanen er i sin helhet innarbeidet i dette plandokumentet.
Når begrepet «HelseNord» brukes menesHelse Nord RHFog de seks helseforetakene
( foretaksgruppen) . Rødetall i tabeller indikerer endring i fra forrige rullering av plan.
Fra styresak 140-2017 Ledelsensgjennomganghitsettes oppsummering av de viktigste
områdene som må styrkes fremover:
1. Å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell. Herunder styrke organisasjonenog
klargjøre rollene rundt utdanningsfeltet, arbeidet med lederutviklingen og
fremskriving av fremtidige behov. Arbeidet med å gjøre HelseNord til en attraktiv
arbeidsplassmed lavt sykefravær,heltidskultur, åpenhetskultur og «en lærende
organisasjon»likeså. Samarbeidetmed utdannings-organisasjonenemå styrkes, og vi
må sikre at utdanningsoppgavenefor Leger i Spesialisering(LIS) kommer etableres i
henhold til plan. Foretaksgruppen har de siste 4 årene hatt en økning på > 700
årsverk (~5%), uten tilsvarende reduksjon i innleie. Dette er en ikke bærekraftig
utvikling både mht kostnader og tilgang på arbeidskraft. Det må derfor identifiseres
foretaksvise mål for bemanningsutvikling, og hvilke tiltak som fører til mål.
2. Å sikre økonomisk kontroll slik at ambisjonenei langsiktig investeringsplan
opprettholdes. Omstillingstiltakene i helseforetakenemå følgesopp, og regionen må
få en systematisk oppfølging av at identifiserte nytteeffekter av investeringer, faktisk
realiseres.Innføring av porteføljestyring vil styrke evnen til prioritering og
oppfølging. Lønnsommeinvesteringer, f.eks.i teknologi, må prioriteres – og
foretaksgruppen må i forbindelse med regional utviklingsplan etablere konkrete mål
innenfor dette området. Arbeidet med profesjonalisering av innkjøp representerer et
stort potensiale for bedre ressursutnyttelse og lavere kostnader. Dersom økonomiske
resultat ikke innfris i tråd med plan, må planlagte investeringer utsettes.
3. Å få opp forskningsaktiviteten i alle foretakene – både for å fremme
kunnskapsutvikling, men ogsåfor å byggeopp en kultur for kunnskapsbasertpraksis.
Forskere i regionen må i større grad orientere segmot andre finansieringskilder,
inkludert de virkelig store (som EU,Forskningsrådet). Foretakenemå ogsåselv bruke
mer av sin basisbevilgningtil forskning. Det er for tidlig å vurdere effekten av
satsingenpå innovasjon etter bare ett år.
4. Å ivareta Dengylne regel: Pr. utgangenav 2. tertial innfrir Helse Nord
styringsbudskapet fra HODom at det skal være høyere vekst innenfor psykisk
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helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).Satsingpå fagplaner,
korter e ventetider og andre kvalitetsfremmende tiltak innenfor somatikk, gjør at
hensynet til den gylne regel må ha egen oppfølging.
5. Å lykkes med innovasjon og nytenking i regional utviklingsplan . Demografiske
fremskriv inger vitner om at Nord-Norge får særlig store utfordringer i årene
fremover. Aldrende befolkning, sentrali sering av bosettingsmønster,særlig at andel
yrkesaktive og pensjonister i utkantstrøk blir stadig lavere, taler for at det blir et stort
behov for å tenke nytt om hvor og hvordan spesialisthelsetjenesteneleveres.Regional
utviklingsplan 2035 må peke en tydelig retning på konkrete tiltak i neste 4-års
periode. Arbeidet med samhandling med kommunene må styrkes vesentlig, og vi må
finne gode piloter for å utforske nye løsninger.
6. Å sikre kontroll på IKT, beredskap og informasjonssikkerhet. Vår egen regionalisering
av kliniske IKT-system fordrer ny samhandling regionalt – samtidig som nasjonale
føringer gjør at vi skal forberede oss på ytterligere endringer. Dette byr på
utfordringer både faglig, teknisk, økonomisk og menneskelig.Utviklingen byr ogsåpå
nye muligheter innenfor samhandling,bedre kvalitet, økt pasienttilfredshet,
optimalisering og forenkling.
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1 Helse Nords mål
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
HelseNord RHFhar ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til
spesialisthelsetjenesterfastsatt i lover og forskrifter. HODber HelseNord RHFom å
innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål i 2018:
1. Redusereunødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
HODviderefører visjonen om pasientenshelsetjeneste. Det betyr at pasientenei Helse
Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenestenog få delta i
beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenesteneskal være helhetlige og
sammenhengende- ogsåmellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Unødvendigvariasjon skal reduseres,og pasientforløpene skal være gode og effektive.
Oppgavenei spesialisthelsetjenestenskal løsesved de offentlige sykehusene,men bedre
samarbeid mellom spesialisthelsetjenestenog private skal sørgefor bedre utnyttelse av
ledig kapasitet, økt valgfrihet og reduserte ventetider.
Kunnskap om variasjon både i kapasitetsutnyttelse og forbruk av helsetjenester skal
brukes aktivt som grunnlag for å:
1. i verksette forbedringstiltak som reduserer flaskehalser og øker kapasitet
2. prioritering av tjenester, slik at hele landsdelen får et likeverdig tilbud
Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Pasienteneskal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet og mindre bruk av
tvang.
Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge,voksne og
innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres,og tjenestene skal i størst
mulig grad tilbys lokalt. På denne måten vil pasienteneoppnå mest mulig mestring av
eget liv. Seegenutviklingsplan for psykisk helse og TSB(2016).
Spesialisthelsetjenestenog kommunene skal samarbeidefor at pasienteneskal få
tilrettelagt helhetlige og sammenhengendetjenester.
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Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Helsetjenestenvidereutvikles slik at pasienter og brukere i større grad opplever å få
trygg og god helsehjelp.
Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes aktivt
som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedri ngsarbeid.
Helse,miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) skal være en integrert del av kvalitets - og
pasientsikkerhetsarbeidet.Helseforetakeneskal arbeide aktivt med åpenhetskultur og
bruke rapportering om avvik og uønskedehendelser som verktøy i forbedringsarbeidet.
Kliniske fagrevisjoner og hendelsesanalyserer andre verktøy som vil bidra til å øke
kvalitet og redusere risiko i tjenesten.
Bemanning,utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.
HelseNord RHFhar et ansvar for å bidra i videreutviklingen av nasjonale
kvalitetsindikatorer og ved behov sette i gangtiltak for å bedre måloppnåelsenpå
kvalitetsindikatorer.
Det skal leggestil rette for god kommunikasjon mellom helsepersonellog pasient, og
dette innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiskepasienters rett
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra
planleggingsfasen,gjennom utredning sfasenog når beslutninger tas.
Omstilling av spesialisthelsetjenestersom berører kommunene skal synkroniseres slik
at de ikke gjennomføresfør kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.
Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere.
Oppfylle styringsmålene
For at HelseNord RHFskal innfri styringsmålene fra HODinnretter vi styringsdialogen i
samsvarmed de fire viktigste målene for HelseNord.
1. Oppfylle nasjonaleog regionale krav til kvalitet - og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.

2 Befolkning, hels e og sykdom
Alle bostedsområdenei regionen vil ha en samlet befolkningsøkning både mot 2030 og
mot 2040. Det er UNNs bostedsområdesom trolig får den største prosentvise veksten
samlet, med en økning i antall innbyggere på 6,7 prosent fra 2015 til 2030 og 10,1
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prosent fra 2015 til 2040. Forskjellen mellom UNN og Nordlandssykehuseter ikke stor ;
tilsvarende tall for Nordlandssykehusets bostedsområdeer 6,4 og 9,9 prosent. Lavest
befolknin gsvekst blir det i Helgelandssykehusetsitt bostedsområdemed en vekst på 2,4
prosent fram mot 2030 og 4,2 prosent mot 2040.
Finnmarkssykehusetsbostedsområdefår trolig den største prosentvise veksten for alle
de tre aldersgruppene over 67 år fram til 2040. Fram til 2030 ventes at UNNs
bostedsområdefår høyest prosentvis vekst for aldersgruppene 67 til 79 år og 80 til 89
år, mens det for Finnmarksykehuset ventes størst vekst for innbyggere som er 90 år og
eldre. Den siste gruppen er imidlertid liten i størrelse relativt til de andre.
Med unntak av UNNs bostedsområde, er prognosen i alle områdene en nedgangfor de
yngste innbyggerne. Både mot 2030 og 2040 ventes en nedgangi aldersgruppen 0–17
år. Størst prosentvis nedgangventes i Finnmarkssykehusetsbostedsområdemed en
nedgangpå 6,6 prosent fram mot 2030 for deretter å få en liten økning fram mot 2040
slik at nedgangenfra 2015 til 2040 blir 5,9 prosent.
Selv om de tre eldste aldersgruppene utgjør en mindre andel av befolkningen enn de
yngre aldersgruppene,er det de eldste gruppene som har det høyesteforbruket av
spesialisthelsetjenester.Dette gjelder spesielt i somatisk sektor og i mindre grad for
psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB) . Andelen eldre har
derfor mye å si for sykehusforbruket framover i tid spesielt for somatisk sektor.
I årene framover er det viktig å rette oppmerksomheten mot sykdommer som påvirker
helsen for store grupper i befolkningen; Sykdommer som vi kan leve lenge med, og
sykdommer som kan medføre tapte leveår. Dette legger føringer for våre prioriteringer.
Vi skal sikre pasientenehelhetlige behandlingsforløp.Mangeav pasientforløpene krever
at vi har gode systemer for rehabilitering og habilitering. Regionalefagplaner beskriver
hvordan vi skal utvikle de ulike fagområdeneover tid.
Sykdomsutviklingen viser at hjertesykdom og kreft gir størst tap av antall leveår, mens
muskel -og skjelettlidelser og psykiske lidelser gir størst helsetap.Sefig 2.
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Figur 2 Hvilke sykdommerbetyr mestfor tapte leveår og år med helsetap. Kilde: Nasjonalhelse- og
sykehusplan.

3 Styrke pasienten
3.1 Delmål og føringer
Pasientenshelsetjenestebygger på prinsippet om at ingen beslutningerom meg,tas uten
meg. Pasientenskal medvirke i beslutninger om behandlingsstedog behandlingsmetode.
I HelseNord skal pasientenshelsetjenestekjennetegnesav høy faglig kvalitet,
likeverdighet og tilgjengelighet. Pasientbehandlingskal gi bedre helse og vern mot
unødig skade som følge av helsetjenestensytelser eller mangel på ytelser.
Sentralt i forbedringsarbeidet, står brukernes erfaringer med tjenestene de mottar.

3.2 Utfordringer
Kvaliteten på helsetjenestenkan bedres ved å standardisere og systematisk forbedr e
pasientforløpene.Dette må blant annet skje gjennom bedre samhandling i sykehus,
mellom sykehus og med kommunehelsetjenesten.Målet er å tilby pasienter og brukere
en forutsigbar helsetjenesteav bedre kvalitet med redusert uønsket variasjon og økt
mulighet for å påvirke egen helse og behandlingsforløp.
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Samhandlingmed kommunene blir viktig for å kartlegge det framtidige behovet for
rehabiliteringstilbud. Det er nødvendig å definere hvilke tjenester som skal tilbys i
spesialisthelsetjenestenog i kommunehelsetjenesten.

Helsetjenester for eldre i Helse Nord
HelseNord RHFhar i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for å bedre
samhandlingenom helsetjenestentil eldre i spesialisthelsetjenestenog
kommunehelsetjenestenved å ta utgangspunkt i:
Godepasientforløp: Kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, og sørgefor at
tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt kjede.
En helhetlig tilnærming: Ved å kartlegge brukerens ulike behov og mål for eget
liv. Ulike helse- og omsorgstjenestebehovivaretas med utgangspunkt i pasientens
egnemål og ønsker.
Planen tar i første rekke for seghvordan samhandlingenmellom spesialist- og
kommunehelsetjenestenkan bedres slik at skrøpelige eldre pasienter opplever mer
helhetlige helsetjenester. Gjennomerfaringer og evaluering av samhandlingsreformen
har vi sett at det er et stort behov for å forbedre pasientforløp mellom kommuner og
sykehus.

3.3 Løsningsstrategi og tiltak
Økte rettigheter til valgfrihet er innført og er styrket gjennom Fritt behandlingsvalg.
Helse Nord skal:
Sepasienterfaringsundersøkelser(PREM)i sammenhengmed løsning for
innsjekk/utsjekk og arbeide for at det lagessystem som kan benyttes av alle HF i
forbedringsarbeid som inkluderer bruk av PREM.Sepasienterfaringer med
behandlingsresultat (PROM)i sammenhengmed kvalitetsregistrenes innhenting av
slike data. Arbeidet med PROMforventes å k unne brukes i forbedringsarbeid.
Fortsette arbeidet med å gjøre tjenester tilgjengelig på helsenorge.no

4 Bedre kvalitet og pasient sikkerhet
4.1 Delmål og føringer
HelseNords kvalitetsstrategi for perioden 2016–2020 skal bidra til å sikre gode
pasientforløp. I inneværendeplanperiode skal vedtatte tiltak som følger av
kvalitetsstrategien iverksettes.
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Tiltakspakker som er vedtatt i det nasjonalepasientsikkerhetsprogrammet skal
implementeres og følgesopp. Forbedringsområder som avdekkesgjennom
arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen,ForBedring, skal følgesopp.
Samstemmingav legemidler, dvs. kontrollere legemiddellisten til pasienter som bytter
avdeling, institusjon eller omsorgsnivå,er et viktig tiltak for pasientsikkerheten. Det er i
2018 innført nye regionale rutiner for samstemmingog registrering av legemiddellisten
elektronisk i EPJ.Det er ogsålaget et system for rapportering av andel samstemte
legemiddellister. Dette er en forutsetning for å kunne ta i bruk elektronisk kurve når den
kommer og for å kunne koble sykehusenepå pasientenslegemiddelliste (felles
elektronisk legemiddelliste som er nivåovergripende) når den kommer. Det er et mål at
dette skal være i bruk i alle avdelinger i løpet av 2018 og at andel samstemte
legemiddllister er >90% i 2019.
Ny organisering av utvikling og forvaltning av rutine/prosedyrearbeid med et mer
regionalt perspektiv skal sikre at man har gode rutiner slik at det leggestil rette for at
beste praksis til enhver tid følges. Ved å bedre bruken av HelseNords felles
kvalitetssystem vil nytteeffekten av arbeidet med rutine -/ prosedyreutvikling og
avvikshåndtering økes.Pilot er startet i 2018.
HelseNords strategi for forskning og innovasjon (2016 –2020) skal ogsåbidra til å
understøtte god kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Det er for eksempel
dokumentert i f lere studier at pasienter som deltar i kliniske studier om kreft og
hjertesykdom har bedre overlevelse og livskvalitet enn andre pasienter. Sykehussom
tilbyr pasienter behandling gjennom deltakelse i kliniske studier, kan vise til lavere
dødelighet av den aktuelle behandlingen (Nasjonal helse- og sykehusplan2016–2019).
Det lagesårlige tiltaksplaner tilhørende vår regionale strategi, som er tydelig på hvilke
tiltak som prioriteres iverksatt det aktuelle året.
Forskning og innovasjon skal ogsåsikre god kompetansehos de ansatte , ved å bidra til å
utvikle en kritisk sansog opprettholde kultur for utvikling av kunnskapsbaserte
tjenester.
HelseNord skal gjennom flere regionale forbedringsprosjekter, leggetil rette for at flere
sentrale områder innenfor fag, kvalitet og arbeidsmiljø utvikles . Dette arbeidet starter i
2019 og vil da ogsåomfatte enkelte tiltak og prosjekter som allerede er startet.
Prosjektet «KLARforbedring» blir en regional satsning på forbedring med regionalt
samarbeid som utgangspunkt.
Forbedringsprosjekter som oppstår i de kliniske miljøene mangler ofte ressurser til å
gjennomføre disse på en god måte. Derfor har Helse Nord kjørt en pilot med utdeling av
såkornsmidler til kvalitetsprosjekter, dette videreføres nå gjennom en årlig utlysn ing.

14

Del 1 Utviklingsplan

4.2 Utfordringer
Automatisert datafangst til bruk i rapportering og forbedringsarbeid er fremdeles et
område som ikke er fullt utnyttet med tanke på effektivisering og bruk i
kvalitetsarbeidet.
Systemfor metodevurdering benyttes ikke alltid selv om nye metoder aktuelle for dette
innføres.
Kvalitetsregisterdata er i for liten grad brukt i forbedringsarbeidet. Dette skyldes flere
forhold, men dårlig dekningsgrad,usikker datakvalitet og liten mulighet for rask
tilbakemelding om resultater fra egenenhet er noen av hovedårsakene.
Forbedringsarbeid har ikke hatt en enhetlig struktur/opplæring i regionen. Dette
medfører reduserte muligheter for erfaringsutveksling og tilbudet om støtte til
enkeltprosjekter er ikke god nok. Det gjennomføresgode forbedr ingstiltak, men flere
forbedringsprosjekter kunne vært gjennomført på en bedre måte gjennom å styrke
kompetansenog ressursenerundt ledelse av kvalitetsforbedring.
Utfordringer med å få til god og nyttig forskning og innovasjon er flere. Det kan være
mangel på tid, mangel på grunnkompetanse for å lage og få tilslag på
forskningssøknader,men ogsåkultur og tid for å drive denne typen aktivitet i tillegg til
selv pasientbehandlingen.
Dagensrehabiliteringsavtaler utgår i 31.12.2018, men Helse Nord har en opsjon på
forlengelse på 2+2 år (til 31.12.2022). I tiden fram mot dette må det gjøres avklaringer
sammenmed kommunene for å sikre gjensidig kompetanseoverføringog tilstrekkelig
kapasitet. Dette betinger ogsåat sykehusenehar tverrfaglige poliklinikke r som
vurderer på hvilket nivå pasienteneskal få sitt tilbud.

4.3 Løsningsstrategi og tiltak
Helse Nord skal:
Gjennomgåkvalitetssystemet med sikte på å forenkle og forbedre.
Bidra til at organiseringen av arbeidet med kvalitetssystemet understøtter at
prosedyrer blir bedre kvalitetssikret og gjøres lettere tilgjengelig. Fagrådenevil
være sentrale i dette arbeidet.
Bidra til at melding og håndtering av avvik og uønskedehendelser gjøres enklere.
Ogtil at avviksmeldinger utnyttes på en bedre måte i kvalitetsarbeidet , inkludert
læring på tvers i organisasjonen.
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Videreføre arbeidet med systemet for metodevurdering ved innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten.
Arbeide videre med automatisert datafangst gjennom ASJ(Automatisert
Strukturert Journalgjennomgang)og vurdere dette ogsåfor flere områder.
Planleggeog gjennomføre nasjonaleog regionale tiltak for å bedre
dekningsgradenfor medisinske kvalitetsregistr e.
I samarbeid med Senterfor klinisk dokumentasjonog evaluering (SKDE)bidra til
økt datakvalitet i og tilgjengelighet av resultater fra kvalitetsregistre.
Ta i bruk modulbasert opplæringsprogram slik at det blir lett tilgjengelig for
ledere, forbedri ngsagenterog andre interesserte i HF-ene slik at de som ønsker
kan få hjelp til å bruke dette i konkrete forbedringstil t ak.
Fortsette å lyse ut «såkornsmidler» til å gjennomføre mindre lokale
kvalitetsforbedringsprosjekter utformet av klinisk personell i helseforetakene
Gjennomén eller flere kliniske fagrevisjoner årlig , bidra til å sikre gode rutiner i
tråd med beste praksis og likeverdig behandling i regionen.
Jobbemed tiltakene som er beskrevet i forsknings- og innovasjonsstrategien:
HelseNord har gjennom forsknings- og innovasjonsstrategienutarbeidet tilta k som skal
avhjelpe utfordringene. Det er satt av like mye midler som tidligere til forskning,
in kludert rene innovasjonsmidler. Det gis midler i åpne utlysninger samt direkte til
strategisk prioriterte områder (spesielt innen forskning men ogsåinnovasjon). Det er
gitt strategiske stillinger til hvert foretak for å byggeopp mer forskningskompetanse.
Foretakene må også selv bidra med noe midler, ikke minst tid og støttefunksjoner for
forskning og innovasjon. Det lyses ut en ny søknadstypefor klinisk forskning og
helsetjenesteforskningder flere foretak må delta, dette gjøres ogsåfor å få opp
kompetanseni de mindre foretakene.

HelseNord utvikler og vedtar fagplaner innenfor ulike fagområder. Tiltakene i
fagplanenefinansieres av ISF,poliklinikk refusjoner, egenandelerog basisrammetil
helseforetakene.I oppstartsfasensynliggjør HelseNord RHFmidler til delfinansiering av
ti ltakene i planene.Når planene er implementert, fordeles midlene i den ordinære
inntektsmodellen. Nye og reviderte planer for perioden som skal følgesopp er:
Smittevernplan 2016 –2020 skal følgesopp i planperioden.
Plan for eldrehelse som ferdigsti ll es i 2018
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Helse Nord skal:
Styrke det helsefremmendeog forebyggendearbeidet.
Bidra til at en større del av helse- og omsorgstjenesteneytes av kommunene.
Understøtte den kommunale helse- og omsorgstjeneste.
Sikre helhetlige pasientforløp mellom spesialisthelsetjenestenog
kommunehelsetjenesten.
Bidra til kompetansebyggingog bedre rutiner rundt samstemmingav
legemiddellister mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

5 Prioritere tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling
5.1 Delmål og føringer
Nasjonal helse- og sykehusplanhar som ett hovedmål at psykisk helse og rusbehandling
skal være prioritert. Regjeringenhar innført den gylne regel for å sikre både faglig og
ressursmessigpriorit ering: HelseNord skal ha høyere årlig vekst innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk.
Utviklingsplan for psykiskhelsevernog tverrfaglig spesialisertrusbehandlingi HelseNord
2016–2025 viser hvilke områder som skal prioriteres i planperioden. Planener
utarbeidet i samarbeid med brukerne for å gi befolkningen et trygt og kvalitativ t godt
helsetilbud.

5.2 Utfordringer
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSBidentifiserte flere områder med behov for
utbygging og utvikling av t jenestetilbudet de kommende år. Planen viser at det i årene
fremover blir økendebehov for sikkerhets- og fengselspsykiatri. Det skal blant annet
etableres fem døgnplasserpå regionalt sikkerhetsnivå for å møte dette behovet.
Det er en klar målsetning å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.Avdelinger som
har ansvar for tvungent psykisk helsevern må sikres tilstrekkelig kapasitet og ansatte
med høy kompetanse.Skal vi nå målsetningen om riktig og redusert bruk av tvang
forutsettes riktig dimensjonering, faglig sterke miljøer og god samhandling med
kommunal helsetjeneste.
De første pakkeforløpene skal implementeres i løpet av 2018. For å lykkes i etablering
og gjennomføring av pakkeforløpene må foretakene være forberedt på å avsette
nødvendig ressurs.
Det en klar målsetning å styrke helsetilbudet til barn og unge i barnevernsinstitusjoner.
Det er vist at denne gruppen tidligere ikke har mottatt tilstrekkelig behandling fra
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psykisk helsevern.Det må utarbeides helsetilbud som sikrer at barn og unge i
barnevernsinstitusjoner får den helsehjelp de har behov for.

5.3 Løsningsstrategi og tiltak
HelseNord prioriterer faglig utvikling og sikrer økonomiske rammer for psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i trå d med den gylne regel.
Det leggestil grunn at hele realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk
helse og TSB.Tiltak fra kommende fagplan for TSB,og etablering av regionale
sikkerhetsplasser skal prioriteres . Midler til psykisk helsevern og TSBfra 2018
forutsettes videreført slik at HelseNord i sum oppfyller kravet om høyere vekst i
ressursbruk innenfor psykisk helse og TSBenn øvrige formål.

Helse Nord skal:
Ha høyere årlig vekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk.
Realiseretiltak i fagplan TSB.
Etablere 5 døgnplasserpå regionalt sikkerhetsnivå
Styrke helsetilbudet til barn og unge i barnevernsinstitusjoner og etablere et
helsetilbud i en av Bufetats omsorgsinstitusjoner.

6 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert
personell
6.1 Delmål og føringer
Medarbeidere med rett kompetanseer spesialisthelsetjenestens viktigste ressurs og er
avgjørendefor å sikre god kvalitet på våre tjenester.
HelseNord skal ha et helsefremmendearbeidsmiljø som er bygget på og som fremmer
åpenhet og trygghet, og med en ledelsespraksissom ivaretar medarbeidernesrett og
plikt til å si fra om feil og uønskedehendelser.Gjennomdette kan virksomhetene lære
og forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Alle medarbeidere,ledere og
tillitsvalgte har et medansvar hver især og i fellesskap å bidra til sitt eget arbeidsmiljø.
Alle medarbeidere skal vite hvem som er deres nærmesteleder. Dette skal løsesmed
enhetlig ledelse og hvor stedlig ledelse er hovedregelen.

6.2 Utfordringer
Behovet for helsepersonelløker og kompetansebehoveter i stadig endring. Helse Nord
må være attraktive og aktive i kampen om arbeidskraften. Det kreves kunnskap og
oversikt for å lykkes. Desentralisert struktur øker utfordringene med å sikre
tilstrekkelig og kvalifisert personell. I tillegg har vi utfordringer med
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alderssammensetningav personell, mangel på bestemte helsepersonellgrupperog lav
utdanningskapasitet i Nord-Norge for enkelte utdanninger. Utfordringene er å
rekruttere riktig, få tak i riktig kompetanse,og å vedlikeholde og utvikle kompetansentil
våre ansatte.
Framskrivninger viser at i tiden fram til 2030 kan helsefagarbeidergruppenbli
tilnærmet borte fra sykehusenei Helse Nord. Etter at helsefagarbeiderovertok for
hjelpepleier i 2008 har antallet stillinger blitt redusert kraftig . Oppgaversom tidligere
ble gjort av hjelpepleiere/ helsefagarbeidereoverføres til sykepleiere.Dette er uheldig.
Det er en kostbar løsning å bruke sykepleiere i disse stillingene, men det er ogsåen stor
utfordring i forhold til at det frem mot 2030 vil bli stor mangel på sykepleiere.
Foretakenehar i dag ikke systematisk oversikt over ønsket/ nødvendig kompetanseeller
den kompetansemedarbeiderne innehar. For å være sikker på å kunne løse oppgavene
med høy kvalitet, må en ha oversikt over kompetanse og bruke det aktivt i strategisk
kompetanseplanlegging,
Helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid er langsiktig arbeid som krever tid og prioritering.
Ar beidsmiljø har stor betydning for sykefravær og pasientsikkerhet. Det er
sammenhengmellom arbeidsmiljø og arbeidsrelatert sykefravær.Helse Nord har et
relativt høyt sykefravær og en viss turnover. Dette påvirker kvaliteten på tjenestene.
Vold og trusler er en medvirkende faktor til at medarbeidere sykemeldes.Foretakene
arbeider noe ulikt med forebygging og registrering.
Mangeledere opplever at kontrollspennet er stort og krevende, og at arbeidstiden i stor
grad går med til mye administrasjon og mindr e ledelse.En rekke IKT-systemer krever
innsikt, koordinering og utvikling.

6.3 Løsningsstrategi og tiltak
Helse Nord skal:
Rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse.
Videreutvikle og oppdatere medarbeiderneskompetanse.
Utvikle og bruke r egional bemanningsmodellfor å få fram kunnskap om det
fram tidige behovet for kompetansei helseforetakene.
Sørgefor en kultur hvor alle skader og uønskedehendelser rapporteres og følgesopp.
Øke kvaliteten og tilgjengeligheten på praksisplasser og lærling plasser.
Bidra til at alle lærlinger i HelseNord skal tilbys fast stilling.
Bidra til at nyutdannede tilbys hel stilling .
Bidra til at antall helsefagarbeiderstillinger øker, og gjenspeiler behovet for denne
kompetansen.
Bidra til at medarbeidere tilbys hele faste stillinger som hovedregel.
Implementere hovedtiltakene i HelseNords strategi for leder- og ledelsesutvikling.
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Bruke pasientsikkerhets- og medarbeiderundersøkelserfor å understøtte og
videreutvikle et trygt og helsefremmendearbeidsmiljø.
Redusere sykefraværet i foretaksgruppen, og sørgefor at foretakene har et særskilt
fokus på avdelinger med høyt sykefravær.
Skaffeog utvikle relevante utdanninger i vår region.
Utvikle og ta i bruk IKT-verktøy som forbedrer og forenkler arbeidet til
medarbeiderne og foretakene innen arbeidsplanlegging,kompetansestyring og
veiledning.
Sørgefor felles forvaltning av alle personaladministrative systemer.
Leggetil rette for erfaringsutveksling, økt samarbeid og felles løsninger

7 Bygg og utstyr
7.1 Delmål og føringer
Finnmarkssykehuset Kirkenes er forsinket . Evaluering av prosjektet vil bli gjort i løpet
av 2019. Det er et spesielt prosjekt som vil ha stor interesse å trekke lærdom fra for
fremtidige byggeprosjekter.Alta nærsykehusog Samiskhelsepark er under bygging.
Foretaket er ferdig med konseptfasenfor Finnmark ssykehuset Hammerfest og vil gå inn
i forprosjektfasen medio 2018. Forprosjektet gjennomføres med planlegging av nybygg
på Rossmollanede ved havet i Hammerfest.
Ved UNN Tromsø er bygging av A-fløya og PET-senter ferdig. I løpet av 2019 vil
gjennomføringen bli evaluert. Oppdatering av konseptrapport for UNN Narvik ble ferdig
i november 2017, og oppstart forprosjekt forventes høsten i 2018. Idéfasefor UNN
Tromsø psykisk helse og rus var ferdig i 2016, og oppstart konseptfaseavventestil
tidligst i 2019. Arealplan for UNN Tromsø, Breivika tilsier behov for ombygging og
modernisering – et prosjekt som kommer på 2020-tallet og forventes å pågå frem til
2030. Likeledes er det nødvendig med ombygging og renovering i Harstad.
NordlandssykehusetBodø er nå inne i siste del av byggefasenmed renovering av
høyblokken. Halve bygget er nå renovert . Den andre delen skal stå ferdig i 2019. Dermed
går en mangeårig byggeprosessmot slutten. Hele byggeprosjektet vil bli evaluert i 2020.
NordlandssykehusetRønvik har behov for vedlikehold i nær fremtid og modernisering
inn på 2020-tallet.
Prosjektinnrammingen for Helgelandssykehusetvil pågåfrem til mars/ap ril 2019 med
avklaring om lokalisering og alternativer som skal inn i konseptfasenfra medio 2019.
Det er oppnevnt en egen ekstern ressursgruppe og besluttet mandat for gruppens arbeid
som grunnlag for oppstart av konseptfasen.
HF-ene er gjennom oppdragsdokumentet pålagt å følge opp arbeidet med vedlikehold av
gamle og nye anlegg.Oppgradering av bygg og anleggskjer dels gjennom investeringer i
nybygg i HelseNord sin ambisiøseinvesteringsplan, og dels gjennom løpende
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vedlikehold. Vedlikeholdsetterslep er anslått til en verdi av i underkant av 3 mrd.
kroner.
Helgelandssykehusethar vært pilotforetak for utprøving av intern husleiemodell som
synliggjør arealkostnader.Internleiemodell med tilpasninger vil bli vurdert foreslått
innført i alle helseforetak.
Gjennominvesteringer i nybygg, renovering av bygg, og plan for utskifting av
medisinteknisk utstyr, bedres forutsetningene for god pasientbehandling.Et prosjekt
som skal sikre bedre samhandling mellom HelseNord IKT, medisinsktekniske
avdelinger og tekniske avdelinger, er i startfasen.

7.2 Utfordringer
Balansenmellom å leggetil rette for god lokal behandling – gi tjenestene der folk bor –
og å ha et faglig høyt nivå på tilbudet av spesialisthelsetjenester,er en utfordring i vår
landsdel med spredt befolkning, lavt og aldrende folketall i utkantene, lange avstander
og utfordrende transportmønstre. Hensynet til utvikling av helsefagligkompetansei ved
lokalsykehuseneer én utfordring. Like viktig er t ilrettelegging for universitets sykehusetssentrale, høyspesialisertefunksjoner. Vurderingen må gjøres ogsåmht
dublering av kostbar infrastruktur og teknologi.
Endringer i sykdomsutvikling, demografiske endringer, pasientbehandlingmed nye
metoder og ny teknologi, økt bruk av hjemmebehandling,poliklinikk og dagbehandling,
og endringer i pasientforløp, utfordrer sykehusstrukturen. Dette er viktige forhold i
utviklingsplanene i helseforetakeneog for Helse Nord. Bådede foretaksvise og Helse
Nords overordnede utviklingsplan skal ferdigstilles i 2018. Det er viktig at disse planene
blir samkjørt på en konsistent måte.

7.3 Løsningsstrategi og tiltak
7.3.1 Oppgradere og utvikle bygg
Tilstandsanalysenefra årsskiftet 2015/2016 viser at 17 % av arealenei våre anlegghar
svært god tilstand, mens 36 % har god tilstand. Øvrige 48 % av arealenehar dårlig
tilstand. Mer enn halvparten av vedlikeholdsbehovet løsesgjennom investeringsprogrammet. Dersom dette gjennomføresi tråd med plan, vil HelseNord langt på vei ta
igjen vedlikeholdsetterslepet. Det er imidlert id behov for å øke budsjettene for årlig
vedlikehold for å sikre verdiene i de nye og renoverte byggeneslik at vi unngår å
opparbeide nye etterslep.
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Erfaringer fra andre steder kan vise potensial for arealeffektivisering gjennom å innføre
felles normer og retningslinjer for etablering og utvikling av areal. Nytt klassifikasjonssystem er delvis tatt i bruk. Innføring av internleie med synliggjøring av arealkostnader
og vedlikeholdskostnader i alle foretak vil, sammenmed de fireårige tilstandsanalysene,
være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å følge opp vedlikehold.
Følgendeer innarbeidet i investeringsplanen:
Finnmarkssykehuset
FinnmarkssykehusetKirkenes ferdigstilles i 2018. Vedtatt kostnadsramme er 1,485
mrd. kroner og endelig kostnad avhenger av sluttoppgjør. Alta nærsykehuser under
bygging med en ramme på 395 mill. kroner (p50) og blir ferdig i 2019. Det er tidligere
satt av 50 mill. kroner til Samiskhelsepark i Karasjok med ferdigstillelse i 2019. I plan
2019- 2022 foreslås rammene økt med 7 mill. kroner. Forprosjekt for nytt sykehus i
Hammerfest starter medio 2018 med en ramme pr 2017 på 2,326 mrd. kroner (p50 ,
inklusive prisstigning og byggelånsrenteri byggeperioden.Arealer til universitetets
behov har egenfinansiering.
UNN
Planleggingav nytt UNN Narvik ble gjennomført til og med konseptrapport i 2011. Det
settes nå i gang bygging av adkomstvei til tomten, konseptrapporten er oppdatert og
forprosjekt startes medio 2018.
Idéfaseutredning for framtidig organisering og bygningsmassefor psykisk helsevern
med oppgradering av eksisterende bygningsmassekombinert med nybygg,samt
alternativ samlokalisering med somatikk i Breivika er ferdig og er klar for konseptfase
som er ventet å ta 3-4 år. Tiltaket er faset inn i investeringsplanen med prioritet etter
Hammerfest og Narvik, dvs. med gjennomføring i siste halvdel av planperioden.
I tillegg har UNN behov for ombygginger og renovering av eksisterende bygningsmassei
Breivika. UNN planlegger dette gjennomført i 3 faser, der fase 1 skal levere rapport
ultimo 2018. Fase2 og 3 krever lånefinansiering, og er foreløpig ikke med i likviditets planleggingeninnenfor tidshorisont 2026.
Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset Bodø har en r amme på 3,7 mrd. kroner . Prosjektet har pågått siden
2007. K-fløyen er ferdigstilt i tråd med plan. Fase3 (rehabilitering A- og B-blokken)
forventes ferdig ved utgangen av 2019.
Helgelandssykehuset
Helgelandssykehusethar startet arbeidet med prosjekti nnrammingen i tråd med ny
veileder for tidligfasen for byggeprosjekter.Prosjektinnrammingen forventes ferdigstilt
tidlig 2019 med styrebehandling i HelseNord RHFvår/sommer 2019.
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Helse Nord skal:
Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan.

7.3.2 Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
En kartlegging viste en utstyrspark for medisinsk teknisk utstyr for ca.1,6 mrd. kroner i
2012. Oppdatering av kartlegging pågår,og indikerer at verdien er økt etter flere år med
utskifting og i tilknytning til byggeprosjektene. Årlig behov for gjenanskaffelserfor MTU
er fortsatt høyt. Samtidig utvikles nytt utstyr som gir bedre pasientbehandling.
Dette følgesopp i planen hvor det gjennomsnittlig ligger inne ca.300 mill. kroner per år
i til legg til ca.400 mill. kroner i pågåendebyggeprosjekter. I tillegg kommer utstyr i PETsenteret UNN Tromsø som har en særskilt stor utstyrsandel.
Behovet for utskifting og fornying av medisinskteknisk utstyr er forsvarlig ivaretatt i
investeringsplanen. Foretakenessamledeønskerom økte rammer til MTU er høyere enn
hva som er tatt høyde for i planen. Helseforetakenekan påvirke rammene for MTU både
med bedre planlagte anskaffelser,og ved å realisere resultatkravene.
Et utviklingsprosjekt for å samordne MTU-miljøet med HelseNord IKT og delvis teknisk
drift i sykehusene,er satt i gang.MTU-utstyr inneholder betydelige mengder data og har
andre grenseflater mot IKT og teknisk drift. Prosjektet skal klargjøre dette og levere sin
anbefaling i forhold til samordning høsten 2018.
Helse Nord skal:
Fornye og oppgradere sitt medisinsk tekniske utstyr i takt med den tekniske og
helsefagligeutvikling og ta i bruk nytt felles system for MTU/BHM.
Innføre større grad av samordning av innkjøp av MTU.
SamordneIKT-, MTU og teknisk drift så langt det er mulig,

7.3.3 Informasjon - og kommunikasjonsteknologi
På infrastruktursiden har migrering til nytt kjøremiljø og drifts - og overvåkingssenteri
ny datasentral, sammenmed tiltak for å styrke informasjonssikkerhet, høy prioritet. På
applikasjonssidenhar innføring av DIPSArena og Elektronisk Kurve, samt digitale
innbyggertjenester høyest prioritet. Det er satt av en uspesifisert post for
automatisering av tjenester, det er tatt høyde for digitalisering av patologiområdet, samt
videre utvikling av digitale innbyggertjenester.

7.3.4 Oppdatert investeringsplan
Investeringsplan 2018–2026 følger av tabell nedenfor.
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Tabell 1 Investeringsplanfor HelseNord i perioden2018-2026. Tall i 1000kr.
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8 Økonomien de neste åtte årene
8.1 Delmål og føringer
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, for å utvikle
pasientbehandlingenog sørgefor handlingsrom til nye investeringer. HelseNord RHF
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og
investeringer.
HelseNords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig
handlingsrom. For å oppnå dette, holdes inntekter tilbake i en periode (planlegger med
overskudd), det budsjetteres realistisk , kostnader belastesså raskt som mulig og det
gjennomføreslangsiktige forbedringstiltak.
Overskuddskravettil det regionale helseforetaket er begrunnet med tre forhold:
1. Holde tilbake økte inntekter som senereskal fordeles til HF til delvis finansiering
av kostnader til nye bygg (kapitalkompen sasjon).Det sentrale overskuddet
trappes ned når kompensasjonfordeles til HF-ene.
2. Sikre likvidi tet til finansiering av investeringer.
3. Buffer mot svingninger i eksterne rammebetingelser for å kunne sikre
helseforetakenelangsiktige og stabile planforutset ninger.
HelseNord har de siste årene nådd de økonomiske målene.Det viser at HelseNord er på
rett veg og vil kunne utvikle helsetilbudet som planlagt.
HelseNords konsernbestemmelser for investeringer skal bidra til beslutningsgrunnlag
som dekker kvali tet, økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser.
Konsernbestemmelseneer derfor et viktig virkemiddel for å prioritere riktig mellom
drift og investeringer.

8.2 Utfordringer
8.2.1 Omstilling og kontinuerlig forbedring
For at HelseNord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene, må vi
realisere våre økonomiske resultatkrav. Det forventes at de eksterne
rammebetingelsenevil skjerpes (større kamp om statlige midler, økt ansvar for nye
medisiner og behandlingsmetoder uten tilvarende finansiering), ambisjonenevåre er
høye og investeringsnivået er historisk høyt. Dette må følgesopp gjennom kontinuerlig
forbedring, og økt samarbeid mellom helseforetak for å løse oppgavene.
Helseforetakeneer pålagt å utarbeide bærekraftsanalyser.Dette er en forenklet
framskrivning av de økonomiske forhold i foretakene basert på de vedtak og planer som
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gjelder til enhver tid og annen økonomisk informasjon. Analysenleggessom grunnlag
for planlegging og kommunikasjon om den fram tidige økonomiske situasjon.
Tilbakemeldingenefra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysenei april 2018,
med noen justeringer for å bedre sammenlignbarhet,presenteres i tabell 2 nedenfor.
Framskrivningene er gjort under forutsetning om at resultatkravet i 2018 nås.

Tabell 2 Brutto omstillingsutfordrin g i HelseNord for perioden2019-2026. Tall i tusenkroner.

Finnmarkssykehusethar i planperioden økendeomstillingsutfordringer og har i sin
langsiktige strategi sett behov for å øke overskuddet for å finansiere ønskede
investeringer. For perioden 2019–2023 utgjør dette økte styringskravet samlet om lag
70 mill. kroner utover resultatkrav vedtatt av styret i HelseNord RHF.Med premissene
fra HelseNord RHF,har Finnmarkssykehuseten omstillingsutfordring i perioden fra om
lag 80 mill. kroner til 120 mill. kroner.
Finnmarkssykehusethar som en følge av sin langsiktige strategi et omstillingsbehov1
som er noe høyere enn vist i tabell over. Foretaket har identifisert tiltak med forvent ede
effekter på om lag 90 mill. kroner Helseforetaket har behov for å realisere ytterligere
tiltak får å bidra til den langsiktige økonomiske bærekraften i foretaket.
Basert på premissenelagt fra Helse Nord RHFhar UNN omstillingsutfordringe r i
planperi oden, som tiltar fra 2023 når det er lagt inn økte avskrivninger av nye Narvik
sykehus. UNN har2, utover premissene fra HelseNord RHF,lagt inn et årlig internt
overskuddskrav på 60 mill. kroner, samt lagt inn ytterligere årlige økte kostnader til
interne ( om-) priori teringer .
Nordlandssykehusethar i denne planperioden et samlet omstillingsbehov stigende til 70
mi ll. kroner i 2020, for så å reduseresnoe. I 2020 tas dagensomstillingsbevilgning på 30
mill. kroner ut av inntektsrammen til NLSH.

1

Dennevurderingener vurdert i forhold til vedtatteårlige resultatkrav(2019-2023: 24 mill.kr).
Finnmarkssykehuset
har pålagtseghøyereoverskuddskrav(2019:32 mill. kr, 2020: 34 mill. kr, 2021:39 mill.
kr, 2022: 44 mill. kr og 2023: 44 mill. kr.).
2
UNN har pålagtseget internt årlig overskuddskravpå ytterligere60 mill. kroner,og interneprioriteringermed
kostnadsøkninger
fra foregåendeår tilsvarende40 mill. kroneri 2019,90 mill. kroneri 2020 og 60 mill. kroneri
økningper år i perioden2021-2026).
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Helgelandssykehusetvil ha behov for tilpasninger i driften i størrelsesorden 20 mill.
kroner fra 2019 for at foretaket skal innfri kravene. Deretter reduseres
omstillingsbehovet noe før effektene av utviklingsprosjektet slår inn i regnskapet.
Bærekraften er beregnet ut fra en investering på 3,5 milliarder kroner. Det forventes at
omlegging av sykehusstrukturen på Helgeland vil generere driftseffektiviseringer.
SykehusapotekNord har et omstillin gsbehovi perioden mellom 1 og 2 mill. kroner. Det
er utarbeidet tiltak for å håndtere dette.

8.2.2 Økonomiske rammebetingelser
Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 170
mill . kroner i 2019 stigende til 537 mill . kroner i 2022. Det er lagt til grunn følgende
forutsetninger :
Forventet realvekst i sektoren på 1,2 % i tråd med anslått befolkningsvekst.
Forventet omfordeling av inntekter i nasjonal inntektsmodell som følge av lavere
befolkningsvekst i vår region
Frigjøre engangsmidler/prosjektmidler fra Helse Nord RHF/styrets reserve og
avsetninger til nye tiltak .
Frigjøre tidsavgrensedesatsninger i helseforetak og opphør av funksjoner.
Tiltakende netto renteinntekt i HelseNord RHFsom følge av planlagt overskudd.
Disponere effektiviseringsgevinster i helseforetakene,ti lsvarende 10 mill. kroner i
2019 stigende til 30 mill. kroner i 2022.

Tabell 3 Forventetøkonomiskhandlingsromi HelseNord i perioden2019–2022. Tall i tusenkr.

8.2.3 Investeringsbehov og prioritering bygg, utstyr og IKT
HelseNords forslag til investeringsplan 2019–2026 utgjør 15,1 mrd. kroner . Dette
innebærer et ytterligere økt inv esteringsnivå sammenlignet med tidligere planperiode.
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Helseforetakene hver for segog foretaksgruppen samlet vil få omstillingsutfordringer
framover. HelseNords konsernbestemmelserfor investeringer fastslår at helseforetaket
i sine investeringsplaner skal vurdere om foretaket har likviditet til
investeringsutbetalingeneog driftsøkonomi til å dekke merkostnader som følge av
investeringene,innenfor fastsatt resultatkrav.
Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen skal
ty deliggjøres når styrene for helseforetakenebehandler det enkelte prosjekt. Dette for å
sikre at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehoveneog konsekvenser
for driften av helseforetaket.
I nvesteringsnivået vi legger opp til medfører stor likviditetsbelastning. Dette er det tatt
høyde for i planperioden. For å kunne disponere likviditeten må det enkelte helseforetak
sannsynliggjørelangsiktig økonomisk bæreevne.

8.2.4 Likviditet og finansiering
Investeringsplanen forutsetter at HelseNord RHFinnvilges lån til de store prosjektene
( 70 % på nye prosjekt ).
Investeringsplanen er svært ambisiøs.Det er fortsatt nødvendig at vi har kontroll med
de store byggeprosjektene.Det er like kritisk at helseforetakeneog foretaksgruppen
samlet har økonomisk kontroll på driften og oppnår resultatkravene.
Helseforetakenehar som en del av behandlingen av sin økonomiske bærekraft vurdert
likviditetssituasjonen.
Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehusetlegger til grunn å låne 80 % av investeringene i nye Hammerfest
sykehus.Helseforetaket planlegger å realisere større overskudd enn resultatkravet fra
HelseNord RHFi perioden 2019–2023. Helseforetaket har gjennomført salg av gamle
Kirkenes Sykehus,og eiendom i Alta. Styret i helseforetaket har ogsåvedtatt salg av
eiendommer i Hammerfest og Lakselv for å frigjøre kapital. Forutsatt at helseforetaket
realiserer resultatkravene, og innvilgelse av lån fra HODrapporterer helseforetaket å ha
likviditet til å gjennomføre investeringsplanen.

Universitetssykehuset Nord-Norge
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Det forutsettes lån til nytt sykehusved UNN Narvik. Forutsatt at de økonomiske mål
realiseres i planperioden vil foretaket ha tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre vedtatt
investeringsplan.
Nordlandssykehuset
Helseforetaket vil få anstrengt likviditet ved gjennomføring av vedtatt investeringsplan.
Helseforetaket må gjennomgåsin eiendomsmassemed tanke på å likvidere eiendom
som ikke er nødvendig å eie.
Helgelandssykehuset
Foretaket planlegger å styrke egen likviditet fram til 2022 når hovedtyngden av
utbetalingene til nytt sykehusforventes å komme. Foretaket har lagt til grunn 80 %
låneandel til eventuelt nytt sykehus.Likviditetsframskrivningen viser at helseforetaket
vil få likviditetsutfordringer i slutten av perioden. Noe av dette kan løsesved salg av
eiendom som eventuelt ikke skal inngå i den nye løsningen.

8.3 Løsningsstrategi og tiltak
8.3.1 Resultatkrav
Helseforetakenesoverskuddskrav er ikke et effektiviseringskrav, men et krav som skal
sikre at midlertidige kostnadsreduksjoner knyttet til eksisterende bygg (reduksjon i
avskrivningskostnader) ikke benyttes til permanent økning i kostnadsnivået.Når
kostnader ved nye bygg påløper, reduseresoverskuddskravet.
Resultatkravenetil Finnmarkssykehusetreduseres når nye Hammerfest sykehus er
planlagt ferdigstilt. Finnmarkssykehusethar vedtatt større overskudd enn resultatkrav
fra HelseNord RHFfor å byggeopp nødvendig likviditet til investeringer.
UNN skal reali sere årlige overskudd på 40 mill. kroner. Når nye Narvik sykehus
forventes ferdigstilt reduseres resultatkravet fra HelseNord RHF.
Nordlandssykehusethar et årlig overskuddskrav på 5 mill. kroner som er begrunnet
med behov for buffer i økonomien. Investeringsrammenei årene fremover er tilpasset
likviditetsoverskuddet fra drift (resultat og avskrivninger) minus avdrag på lån.
Helgelandssykehuset viderefører planlagt overskudd for å bygge opp likviditet og
reserver for å møte konsekvenseneav investeringsplanen.Resultatkravet vil reduseres
når avskrivninger av nye investeringer påløper.
Resultatkrav for SykehusapotekNord videreføres med 1 mill. kroner begrunnet med
behov for buffer i økonomien.
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Manglendeoppnåelseav de økonomiske mål og resultatkrav vil føre til at investeringer
må skyvesut i tid og faglige satsninger må utsettes.
Helse Nord skal:
Forbedre driften kontinuer lig i nært samarbeid mellom ledelse og medarbeidere.
Nye teknologiske løsninger vil være sentrale.
Følgeopp investeringsprosjektene tett slik at overskridelser unngås.
Utarbeide og gjennomføre tiltaksplaner for å løse omstillingsutfordringene.
o Sikre fell es tilnærming ti l gevinstrealisering og derved oppnå større effekt av
vedtatte tiltak
o intensivere innkjøpssamarbeidet og iverksette tiltak for å sikre lojalitet til
inngåtte avtaler.
o redusere reisekostnadeneved bruk av alternative konsultasjons- og
møteformer.
o Sikre at midlertidig bortfall av avskrivninger ikke disponeres til permanent
drift, men «spares»slik at foretakene kan håndtere de økte kostnadenesom
påløper når nybyggenetas i bruk.
Styre etter følgenderesultatkrav i perioden:

Tabell 4 Resultatkravi HelseNord i perioden2018–2026. Tall i 1000 kr.

8.3.2 Likviditet og finansiering
HelseNords løsningsstrategi er å oppnå resultatkravene, utnytte lånemulighetenei HOD
og i tillegg fortløpende vurdere vår bygningsmasseog selgebygg og anleggsom det ikke
er behov for.

Tabell 5 Likviditetsbudsjett i HelseNord i perioden2019–2026. Tall i 1000 kr.
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Gjennomresultatkravene er helseforetakenegitt ansvar for å sikre premissene for
investeringsplanen.Videre omstilling og å oppnå resultatkrav ene er en forutsetning for
å gjennomføre investeringsplanen.
Helse Nord skal:
Oppnå resultatkrav og utnytte lånemulighetene.
Gjennomføresamlet sparing i planperioden og dermed sikre likviditet til finansiering
av forslag til investeringsplan.
Forsere salg av eiendom for å sikre nødvendig likviditet til å gjennomføre plan.

8.3.3 Kapitalkompensasjon til helseforetakene
Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å delfinansiere økte
kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg.
Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene(kapitalkompensasjon) etter hvert som
avskrivningene fra de store byggeprosjektenebelaster regnskapene.Kostnader ved nye
bygg skal i tillegg håndteres gjennom bortfall av kostnader ved utfasedebygg og
effektivisering av driften som følge av nye bygg.
Kapitaltilskudd til Nordlandssykehusettrappes videre opp i henhold til planlagt
ferdigstillelse.
UNN får i 2019 økt tilskudd knyttet til ferdigstillelse av A-fløy.
Finnmarkssykehusetfår kapitalkompensasjontil utbyggingen i Alta som planlegges
ferdigstilt høsten 2019.
Kapitalkompensasjontil Helgelandssykehuset,FinnmarkssykehusetHammerfest og
UNN Narvik økessom følge av økte investeringsrammer.
Helse Nord ska l:
Følgedenne planen for å innfase kapitalkompensasjon:

Tabell 6 Økt kapitalkompensasjoni HelseNord i perioden 2019–2025. Tabellenviser endringer i forhold
til vedtatt budsjett 2018. Tall i tusen kroner.
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9 Prioritering av økonomisk handlingsrom
I kapittel 8 ble det gjort rede for at HelseNord har et økonomisk handlingsrom til å
styrke driftsbudsjettene og investeringsplanene.I dette kapitlet redegjøresdet for
hvordan det økonomiske handlingsrommet foreslås disponert i plan 2019–2022.

9.1 Avveining av drift og investering
Foretakenefremmer fortsatt ønsker om nye store investeringer eller utvidelse av
vedtatte prosjekt. I tillegg spilles det inn ønsker om økte investeringer til medisinteknisk
utstyr.
Det er rom for både å styrke driften og øke investeringsrammene.Økte
investeringsrammer vil i første rekke gi rom for økte rammer til Hammerfest sykehus,
Narvik sykehus og Helgelandssykehuset,men ogsåtil fornyelse og erstatning av
medisinsk teknisk utstyr.
Oppdateringenfra plan 2018–2021 viser at det er mulig å øke investeringene i perioden
som følge av:
Økte avskrivninger (ikke betalbare kostnader)
Økte forventede salgsinntekter
Bedre resultat for Helse Nord RHFi 2017 enn budsjettert .
Realiserteoverskudd i helseforetakene.
Det foreslås at UNN får økt sin ramme til HF-styrets disposisjon med 54 mill. kroner,
begrunnet med resultat 2017. I tillegg økes rammen til UNN Narvik til 2,68 mrd. kroner
Nybygg for psykisk helse og TSBi Tromsø er lagt inn i siste halvdel av planperioden med
1,2 mrd. kroner , under forutsetning om låneopptak fra HOD.
Det foreslås at in vesteringsrammentil NLSHBodø økes med 60 mill. kroner for å fullføre
renovering av AB-fløyen. Helseforetaket må vurdere salg av eiendom for å styrke sin
likviditet og i nvesteringsmuligheter.
Det forslås at styret for Helgelandssykehusetfår økt sin investeringsramme med 15 mill.
kron er begrunnet med resultat i 2017. For å ta høyde for utvikling av
Helgelandssykehusetleggesdet til grunn samlet investeringer på inntil 3,5 mrd. kroner,
forutsatt 70 % låneopptak hos HOD.
Det foreslås at styret for Finnmarkssykehusetfår økt sin ramme med 7 mill. kroner til
samisk helsepark,og 3 mill. kroner til investering i robotstyrt ultralyd.
I tillegg foreslås det å øke samlet in vesteringsramme for nytt sykehus i
Finnmarkssykehuset Hammerfest til 2,59 mrd. kroner . Investeringsrammer/lån til
universitetsarealer vil innarbeides i plan når avklaringer foreligger.
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IKT-investeringer økes med om lag 250 mill. kroner sammenlignet med vedtatt plan. I
tillegg fases2026 inn i plan hvor det er tatt høyde for 90 mill. kroner i IKT-investeringer.
I nvesteringsrammer til IKT utgjør om lag 1,3 mrd. kroner i perioden 2019-2026.
I sum foreslås det å øke investeringsbudsjettet med om lag 2,45 mrd . kroner i forhold til
gjeldende plan. I tillegg faseset nytt år inn i planen (2026), ogsådette et år med høyt
investeringsnivå (1,7 mrd. kroner).

Figur 3 Bokførte investeringerog investeringsrammerperioden2002–2026 i HelseNord

9.2 Oppfølging av vedtatt plan 201 8–20 2 1
Vedtatt plan 2018-2021 følger av tabellen. I 2022 leggesdet til grunn noe økt realvekst
til helseforetakene,samt avsetninger til utvikling av HelseNord (oppfølging av
utviklingsplan). Økte kostnader til felleseide helseforetak gjelder i hovedsak
Luftambulansen.Tabellen må sesi sammenhengmed tabell i avsnitt 9.5 hvor det gjøres
noen omprioriteringer og justeringer av vedtatt plan 2018-2021.
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Tabell 7 Prioritering av økonomiskhandlingsromfor HelseNord i perioden2019–2022. Tall i kroner.

Kostnadenetil felleseide selskaper forventes å øke,men i noe mindre grad enn lagt til
grunn i plan 2017–2020. Økte kostnader gjelder i hovedsakkostnader til
l uftambulansetjenesten(nye ambulansehelikopter fra sommer 2018 og ambulansefly fra
2019).
Omstillingsutfordringene til Nordlandssykehuseter tidligere vurder t som så store at
foretaket har fått en omstillingsbevilgning på 30 mill. kroner per år i fire år fra 2016.
Denne er videreført i planen til og med 2019.

9.3 Oppfølging av budsjett 201 8
Styrking av regionalt senter for pasientsikkerhet ved NLSHi 2018 har kostnadsoverheng
som finansieres i 2019. Det sammehar den vedtatte styrkingen av beredskap for
Svalbard. Styrking av SANKSutekontor leggesinn i rammene, sammenmed økte
kostnader for registerdrift ved UNN.

Tabell 8 Oppfølgingav budsjett2018.Tall i tusenkroner.

9.4 Ekstern e forhold og risiko
Forventede EU-krav knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold for helikopterbemanningen
kan kreve ressurser, men det leggestil grunn at innføring ikke skjer før tidligst i 2021.
Det er betydelig usikkerhet i økonomiske rammebetingelser og framtidige forpliktelser i
forbindelse med blant annet:
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fin ansieringsansvarfor nye legemidler
avbyråkratiseringsreform
nasjonaleprosjekter
pensjonskostnadog pensjonspremie
finansiering av kostnader i Direktoratet for e-helse

Tabell 9 Eksterneforhold. Tall i tusenkroner.

9.5 Nye forslag i plan 201 9–20 22
Det disponeres 8,5 mill. kroner i 2019 i tråd med forventet kostnadsutvikling knyttet til
utvidelse av PCI-behandling i tråd med styrets vedtak.
Inntektsmodell for somatikk er gjennomgått, men endringer ikke vedtatt. Det foreslås
disponert 9 mill . kroner fra 2019 til innfasing av inntektsmodellen, som er
skjønnsmessigfordelt mellom helseforetakene.
Kriterieverdiene (befolkning, uføre mv.) og pasientstrømmer oppdateres som vanlig i
inntektsmodellene. Dette medfører endringer i helseforetakenesinntekts rammer, særlig
innenfor psykisk helse hvor ramme flyttes fra Finnmarkssykehusettil UNN.
Opptrappingen i Alta tilpasses forventet fremdrift. Dette innebærer at tilskuddet styrkes
fra 4,5 mill. kroner i 2018 til 11,5 mill. kroner i 2019. Adm. Direktør for eslår ogsåat
særtilskuddet økesfra 20 mill. kroner til 30 mill. kroner i slutten av planperioden som
følge av utvidelse av tilbudet. Det ytes ogsåkapitalkompensasjonpå 10 mill. kroner til
tiltaket.
Budsjettbevilgning i 2018 (4,1 mill. kroner i RHF-budsjettet) til oppfølging av TSBog
psykiatri foreslås videreført og disponert senere.Adm. Direktør foreslår at planlagt
ut deling av 10 mill. kroner til innfasing av inntektsmodellen for psykisk helse (plan
2018-2021) , foreløpig holdes tilbake . Mot slutte n av perioden tas det høyde kostnader
til etablering av sikkerhetsplasser,men i påvente av avklaring avventesdisponering av
de samledeposter til psykisk helse og rus.
Adm. Direktør foreslår at «Mine Behandlingsvalg» i regi av UNN videreføres med en
r amme på 8 mill. kroner fra HelseNord RHF. Tiltaket har blitt en nasjonal oppgaveog
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ambisjonsnivå og medfinansiering må avstemmesmed øvrige regioner. Foreløpig er det
lagt til grunn at øvrige regioner bidrar med 2 mill. kroner hver.
Utviklingsprosjekt et Helgelandssykehusetvidereføres i 2019 med en ramme på 4 mill.
kroner.
Det tas høyde for økte eksterne og interne kostnader til e-helsetiltak på samlet 25 mill.
kroner i 2019 stigende til 87 mill. kroner i 2022. Det forventes betydelige effekter at
satsningen på e-helse.
Det disponeres rammer til trombektomibehandling (6 mill. kroner). Det må arbeides
videre med kompetansebyggingog ambisjonsnivå i UNN.Samtidig skal UNN og NLSH
sammendiskutere bredding av tilbudet til NLSH.
Det leggesinn ramme til utvidelse av samisk tolketjeneste (2,1 mill. kroner) , styrking av
regional utdanningsenhet (0,6 mill. kroner) og økt legeberedskapfor ambulansefly
stasjonert i Kirkenes (0,9 mill. kroner stigende til 1,8 mill. kroner fra 2020) .
Avsetning til KLAR-forbedring (lederutvikling og kvalitetsforbedring) reduseres fra
opprinnelig plan. Det foreslås etablert fagrådssekretariat for å leggetil rette for økt
faglig samarbeid i foretaksgruppen.
Kjøp fra private (inklusive privat rehabilitering) er i planen videreført på sammenivå
som i 2018. Kostnader finansieres i 2019 delvis med tidligere ubrukt budsjettbevilgning
til «raskeretilbake», begrunnet med at tidligere opptrapping av rehabiliteringstjenester
ogsåinnebærer behandling av sykemeldte.
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Tabell 10 Prioritering av økonomiskhandlingsromfor HelseNord i perioden2019- 2022. Tall i tusenkroner.

9.6 Endringer i investeringsplanen
Finnmarkssykehuset– økt ramme til:
Hammerfest sykehus i tråd med RHF-styrets godkjenning av økt kostnadsramme
Samiskhelsepark og robotstyrt ultralyd som følge av resultatoppnåelse2017.
UNN – økt ramme til:
HF-styrets disposisjon, og MTU 54 mill. kroner grunnet resultatoppnåelse2017
UNN Narvik i tråd med styrets vedtak
Nordlandssykehuset– økt ramme til:
Ferdigstillelse av renovering av AB-fløy.
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Helgelandssykehuset– økt ramme til:
HF styrets disposisjon bygningsmessigetil tak/MTU 15 mill. kroner i 2019
begrunnet med overskudd i 2017.
Realiseringav Helgelandssykehuset2025 - ramme økt til 3,5 mrd. kroner.
RHF/IKT – økt ramme til:
IKT-investeringer på ca.250 mill. kroner i planperioden
40 mill. kroner til samlokalisering BUFETAT,jf. oppdragsdokumentet.
SykehusapotekNord
Investeringsrammen i vedtatt plan er justert mellom årene etter ønske fra
foretaket.

9.7 Investeringslån
Nye prosjekter som ikke allerede er innvilget lån fra HOD,kan få inntil 70 %
lånefinansiering. På grunn av ulik likviditetssituasjon i foretakene kan det gis ytterligere
lån fra HelseNord RHF.I praksis kan HF-ene få låne inntil 80 % av godkjent
investeringsramme på store investeringsprosjekt.
Adm. Direktør kommer tilbake til lånerammer for de store prosjektene når
forutsetningene er avklart med HOD.

10 Oppfølging av innspill til planen
Styrene i helseforetakeneog Regionalt brukerutvalg har gitt innspill til hva de ønsker
tatt med i planen. I det videre redegjøresfor hvilke innspill som er gitt, og hvilke som er
ivaretatt i planen.

Finnmarkssykehuset
Styret i Finnmarkssykehusetbehandlet i møte 18. og 19. april 2018 styresak 23-2018
Bærekraftsanalysefor 2018 og innspill til plan 2019–2022 til HelseNord og fattet følgende
vedtak:
1. Styret i FinnmarkssykehusetHF tar bærekraftsanalysenfor 2018-2026 til
etterretning.
2. Styret konstaterer at gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i
balansei kjernevirksomheten, og derigjennom kunne gjennomføre planlagte
investeringer.
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3. Styret tar foretakets omstillingsbehov, bærekraft og økonomiske risiko og innspill til
HelseNord på plan for 2019-2022, inkludert investeringsplan 2019-2016 til
etterretning.
4. Styret prioriterer følgendeinnspill til HelseNord sin plan 2019-2022:
a. Økt investeringsramme,i prioritert rekkefølge:
i. Økt investeringsramme til SamiskHelsepark med 7 MNOKtil 57 MNOK
fra 2019.
ii. Investeringsmidler på 2,1 MNOKtil anskaffelseav robotstyrt ultralyd.
b. Økte driftsmidler, i prioritert rekkefølge:
i. Økt kapitalkompensasjon på 12,3 MNOKfor Alta nærsykehusfra år
2020.
ii. Økt driftstilskudd til Alta nærsykehuspå 30,3 MNOKfra år 2020
iii. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling 0,750
MNOKDPS-øst fra år 2019.
iv. Kapitalkompensasjonfor SamiskHelsepark på 2,3 MNOKfra år 2020.
v. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes med halvårseffekt fra år 2019
og helårseffekt fra år 2020, 1,8 MNOKi helårseffekt.
vi. Omgjøring av midler på privat øyespesialisttil offentlig hjemmel,
Hammerfest og SamiskHelsepark.
vii. Finnmarksmodellen,driftsmidler til klinis ke spesialistlegestillinger 7,9
MNOKfra år 2019.
viii. E-helsepoliklinikk prosjektmidler 3,8 MNOKfra år 2019.
ix. Lønnsmidler til ØNH spesialist Hammerfest og SamiskHelsepark på 1,7
MNOKfra år 2019.
x. Utvidelse av samisk tolketjeneste til hele HelseNord på 2,1 MNOKfra år
2019.
Universitetssykehuset Nord -Norge
Styret i UNN behandlet i møte 24.-25. april 2018 sak 29-2018 Tilbakemeldingertil RHFet, og fattet følgendevedtak:
1. Styret ved UniversitetssykehusetNord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsenom
økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2019-2026 til orientering, og
slutter segtil at denne saken oversendesHelseNord RHFsom tilbakemelding og
innspill til Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplanen.
2. Styret forutsetter at r egionale og nasjonaleoppgaver og funksjoner som er pålagt
UNN i oppdragsdokumentet finansieres fullt ut.
3. Styret ber om finansiering av trombektomitilbud, økt utdanningskapasitet innen
anestesiologi,økning av oralkirurgi og kostnader til registerarbeid mv. som
oppsummert i tabell 5 i denne saken.

39

Del 2 Økonomisk langtidsplan

4. Styret viser til at den økonomiske situasjonen er krevende, og presiserer at nye
oppdrag og oppgaver ikke kan igangsettesuten tilsvarende økte rammer både til
drift og investering.
5. Investeringsbehovenetil utstyr med mer i UNNer større enn eksisterenderammer,
og styret ber HelseNord RHFom å gjennomgåden totale investeringsplanenfor å
imøtekomme dette behovet.
Nordlandssykehuset
Styret i Nordlandssykehusetbehandlet i styremøtemøte 24. april 2018 styresak 19-2018
Rullering av plan for drift og investering – Bærekraftsanalyse2019-2026 og fattet
følgendevedtak:
1. Styret slutter segtil regionens mål og faglige satsninger for planperioden 20192022 som tidligere er vedtatt av styret i HelseNord RHF.
2. Styret viser til saksutredningenog ber om at regionale funksjoner finansieres i
samsvarmed Nordlandssykehusetsoppdrag.
3. Styret ber om at identifiserte feil dagensinntektsmodell vedr reisetid til
nærmestesykehus,samt feil vedr oppdatering av forskningskomponenten,
korrigeres med virkning fra budsjett 2019.
4. Styret ber om at andelen frie midler økesi planperioden for prioritering av
foretakets strategiske satsingsområder.
5. Styret ved Nordlandssykehusetforeslår overfor Helse Nord at
investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen235,0 mill .
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kr oner i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert
rekkefølge:

Det foreslås følgendesamlet investeringsplan for perioden:

6. Styret ber om at HelseNord sikrer NLSHnødvendig likviditet for realisering av
vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Helgelandssykehuset
Styret i Helgelandssykehusetbehandlet i møte 20. april 2018 sak 23-2018 Innspill til
plan 2019-2022, inkludert rullering investeringsplan– Oppdatert bærekraftsanalyseog
fattet følgendevedtak:
1. Styret i HelgelandssykehusetHF vedtar denne saken som styrets innspill til planog budsjettarbeidet 2019-2022.
2. Styret i HelgelandssykehusetHF ber Helse Nord RHFom å øke
investeringsrammen med 15,0 mill. kr oner i 2019 og ogsåfor 2020.
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3. Styret i HelgelandssykehusetHF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i
prioritert rekkefølge til:
1. Utviklingsprosjektet - 4,0 mill. kr oner i 2019
2. Implementering ambulanseplan- 3,0 mill. kr oner i 2019
3. Smittevern - 1,0 mill. kr oner per år 2019-2022
4. Ny spesialistutdanning leger - 1,2 mill. kroner i 2019
5. Vedlikeholdsmidler drift - totalt 9,0 mill. kroner fordelt på årene 2019-2021
6. Reduksjonav variasjon - 1,0 mill. kr oner for årene 2019-2020
7. Rekrutteringstiltak - 3,0 mill. kr oner per år ogsåfor årene 2020-2022
8. Styrking samhandling - 0,5 mill. kr oner i 2019 og 2020
9. Forskning 0,5 mill. kroner pr. år i planperioden 2019-2022
10. Klinisk IKT 1,5 mill. kroner i 2019 og ytterli gere 1,0 mill. kroner i 2020
11. Helhetlig inf ormasjonssikkerhet 0,5 mill. kroner per år 2019-2022

Sykehusapotek Nord
Styret i SykehusapotekNord behandlet i møte 13.mars 2018 sak 17-2018 Innspill til plan
2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan2019-2026 og fattet følgendevedtak:
1. Styret for SykehusapotekNord HF vedtar denne saken som styrets innspill til
pl an- og budsjettarbeid i HelseNord for 2019-2022.
2. Styret ber om at SykehusapotekNord HF får følgendeinvesteringsrammer:
2018: 5,5 millioner
2019: 5,0 millioner
2020: 4,5 millioner
2021: 3,0 millioner
2022: 3,0 millioner
2023: 3,0 millioner
3. Styret for SykehusapotekNord HF mener at det er viktig at den vedtatte
opptrappingsplanen for klinisk farmasi følges,og at bevilgningene til denne
opprettholdes i plan 2019-2022.
4. Styret for SykehusapotekNord HF ber om at HelseNord RHFopprettholder
bevilgningen til produksjonsstøttesystemi HelseNords investeringsplan.
5. Styret for SykehusapotekNord HF presiserer at det er helt nødvendig at
sykehusene(og øvrige kunder) betaler en betydelig del av de nødvendige
investeringene i produksjonslokaler og produksjonsutstyr.
6. Styret for SykehusapotekNord HF presiserer at det er helt nødvendig at
SykehusapotekNord HF får dekket sine kostnader i forbindelse med etablering
av radiofarmakaproduksjon.
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7. Styret for SykehusapotekNord HF påpeker at eventuelle investeringer i arealer
og utstyr for apotektjenester i nye sykehus/nærsykehusi Hammerfest,Alta og
Narvik, samt utstyr for gjennomføring av PET-CT i Bodø ikke er synlig i
investeringsplanen.

Regionalt brukerutvalg (RBU)
Det ble gjennomført møte med RBU7. mars hvor årets prosessav plan ble presentert.
18. april og 16. mai 2018 ble det gjennomført dialogmøte med henholdsvis gammelt og
nytt RBU, hvor RBUble gitt anledning til å komme med innspill til årets rullering av plan.
Plan for HelseNord 2018–2021 og premissene for årets rullering, var grunnlaget for
gjennomgangen.Forslag til Plan for Helse Nord 2019-2022 ble presentert 7.6.2018.jf.
Sak51-2018. Under presenteres noen av innspillene fra Regionalt brukerutvalg.
Fra møtet 18.april:
-

RBUpåpekte viktigheten rundt fokus på den eldre befolkningen
RBUber om at overskuddet til HelseNord forklares på en bedre måte til
befolkningen.
RBUviser til viktigheten med at sikkerheten for de ansatte som melder avvik bli
håndtert på riktig måte.
RBUmener at pasient og pårørendeopplæring bør styrkes og systematiseresbedre
HelseNord har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen i Norge og har i sitt
oppdragsdokument fra eier, Helse- og omsorgsdepartementet(HOD),blitt pålagt å
sikre den samiskebefolkning tilrettelagte tjenester med utgangspunkt i samisk språk
og kultur.

Fra møtet 16. mai ( RBU-sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av
investeringsplan 2019-2026):
Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i HelseNord RHFtar informasjonen om prosessenmed
rullering av Plan for HelseNord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan
20192026, til orientering.
2. RBUhar følgendeinnspill til planarbeidet:
a. Regionalkreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling.
b. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering.
c. Tiltak for å styrke samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
innen psykisk helsevern og TSB.
d. Styrki ng av arbeidet med god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell,
spesielt pasienter med hørselsproblemer.Ta i bruk nødvendigehjelpemidler for
å sikre god kommunikasjon, herunder tolketjenester som tilbys av NAV.
e. Tolketjenester i alle samiskespråk må kunne tilbys.
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Vedtak RBU-sak 51-2018
1. Regionalt brukerutvalg i HelseNord RHFtar informasjon om forslag til plan for Helse
Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-2026 til orientering.
2. RBUslutter segtil adm. direktørs prioriteringer i økonomisk langtidsplan.

3. RBUber om at følgendeområder prioriteres i økonomisk langtidsplan, jf. RBU-sak
36-2018 (RBU-møte 16. mai 2018):
a. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering
b. Regionalkreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling
c. Prioritere det faglige samarbeidet med primærhelsetjeneste for å styrke arbeidet
med forebygging innen psykisk helsevern

Samarbeidsmøte konserntillitsvalgte - og verneombud ( KTV/KVO)
Det ble gjennomført møte med konserntillitsvalgte - og verneombud:
20. mars 2018: Årets prosessav plan ble presentert.
8. mai 2018: Dialogmøte hvor de ble gitt anledning til å komme med innspill til
årets rullering av plan. Plan for Helse Nord 2018–2021 og premissenefor årets
rullering, var grunnlaget for gjennomgangen.
Nedenfor presenteres noen av innspillene fra konserntillitsvalgte - og verneombud:
Forventning om at det gjøres økonomiske prioriteringer som kommer styrking av
ambulansetjenestentil gode.Eksempelvis en organisering av og bemanningsplanlegging
av ambulansetjenestensom fører til reduksjon – og på sikt bortfall - av hjemmevakt i
ambulansen,noe som er på tide å avskaffeogsåi vår helseregion.Dette vil føre til bedre
trivsel på jobb og kan få positiv virkning på sykefravær,som igjen vil gi positiv uttelling
på drift. I tillegg vil man få kortere responstid ved at man slipper å hente makker før
utrykning. Et annet eksempeler økonomisk styrking til kompetanseutvikling innen
tjenesten for å kunne møte fremtidens krav om prehospital behandling. Med økt
kompetansestår ansatte bedre rustet til å møte den medisinske utviklingen. Bachelor
Paramedicer startet opp ved Nord Universitet og Paramedisin bachelor starter ved UiT
til høsten.
Kompetanseutvikling er viktig ogsåinnen andre yrkesgrupper, da arbeidsoppgavene
endrer segog behovet for oppgavedelingvokser i og med at bemanningsutviklingen er
negativ i enkelte profesjoner. Det er fornuftig å prioritere videreutdanning av
helsesekretærerog helsefagarbeidere,og å styrke avdelingenefor å stimulere til å ta
imot lærlinger og elever samt stille med veiledere for disse.Spesieltbør tilt ak for å løse
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det siste få økt oppmerksomhet på kort sikt, da det nå meldes om problem med å motta
lærlinger i helsearbeiderfagetpå grunn av færre som kan være veiledere.
Når det gjelder investeringer i bygg,utstyr og IKT, vil det være fornuftig å holde igjen
slik at foretakene kan gjennomføre det som allerede ligger på plan. NLSHog UNN har
over år stått i omstillings - og effektiviseringsutfordringer for å ha bærekraft til å
gjennomføre sine investeringer. Finnmarkssykehusetog Helgelandssykehusetstår nå
overfor lignende situasjon. Dette er krevende for medarbeiderne,selv om det er ønsket
med nye bygg.Kan man – med erfaringer fra de to førstnevnte foretakene – gjøre noen
prioriteringer som kan lette på situasjonen?
Det vil kreve noen prioriterin ger for å innfri målsettinger i regional utviklingsplan, slik
at tiltakene som beskrives i planen faktisk kan gjennomføres.
Riktig ernæring: Det er behov for å beholde og videreutvikle kompetanseknyttet til
riktig ernæring.

11 Andre endringer i helseforetakenes inntektsrammer
Alle endringer i helseforetakenesinntektsrammer fram kommer av tabell under.
Større endringer:
Redusert basisrammesom følge av effektiviseringskrav (10 mill. kroner).
Fri realvekst (1 5 mill. kroner) .
Inntektsmodellene oppdateres med kriterieverdier og pasientstrømmer.
Inntektsmodell psykisk helse faset inn.
Vedtatt modell for utdanning fasesinn (år 2 av 3).
Midler til forskning er foreløpig trukket ut av rammene. Ny fordeling vil bli gjort
senere.
Kompensasjonfor forvaltning av klinisk systemer reduseresfra 4 mill. kroner til 0.
Pensjonskostnaderreduseres(nivå i tråd med RNB2018) og basisrammetrekkes
inn i tråd med inntektsmodellene.
Reverseringav finansieringsansvar for legemiddel (RNB 2018) videreføres 2019.
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11.1 Planramme 201 8 for Helse Nord

Tabell 11 Totaleinntektsrammerfor foretakenei HelseNord for 2019. Tall i tusenkroner.
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Basisrammenfordeles mellom fagområdeneslik:

Tabell 12 Basisramme2019 fordelt på formål. Tall i tusenkroner.

12 Risikostyring og internkontroll
Det økonomiske oppleggeti planen har høy risiko. Helseforetakenemå realisere
resultatkrav og gevinster fra de strategiske satsningenepå IKT, e-helse og innkjøp.
Systematiskerisikovurderinger er nødvendig. Gjennomrisikovurderingene kan vi få
kunnskap om forhold som er i strid med de mål foretaksgruppen skal nå.
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres,utføres og
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.
Helse Nord skal:
Bruke metodikken i risikostyring som grunnlag for å identifisere, vurdere og
håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming.
Ha en internk ontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelseinnen
kategoriene 1) målrettet og kostnadseffektiv drift, 2) pålitelig regnskapsrapportering
og 3) etterlevelse av gjeldene lover og regler.
Arbeide videre med styrking av kompetansenrundt ledelse og kvalitetsforbedring.
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