
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200400495-60 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 
 

 

STYRESAK 39-2006  REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2006  
 – KONSEKVENSER FOR HELSE NORD 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder følgende punkter som får betydning for Helse 
Nord: 
 
− Forsering av omfordeling mellom helseregionene.  

Det er foreslått å tildele 100 mnok til Helse Vest og Helse Midt-Norge for å forsere 
omfordeling som følge av vedtatte prinsipp for å fordeling av basisbevilgningen. Dette 
medfører at det gjenstår trekk for Helse Nord RHF på 18 mnok. 

 
− Økt tildeling for TNF-hemmere 

Det foreslås en teknisk korrigering på 6 mnok i økt tildeling til Helse Nord for overtakelse 
av finansieringsansvaret for TNF-hemmere. Korrigeringen gjøres fordi etterslepet på 
utbetalinger fra RTV er kortet ned fra en måned til 14 dager. Dette gir en forventet 
resultatforbedring på 6 mnok for 2006. Helse Nord RHF var opprinnelig tildelt 62,255 
mnok for 2006 som ble fordelt i styresak 32-2006. I ettertid har det vist seg at fordelingen 
var gjort på bakgrunn av feil grunnlag og det legges derfor fram forslag til ny fordeling i 
denne saken. 

 
− ISF enhetspris 

Det antydes at ekstra utbetaling i 2005 som følge av for lav enhetspris vil revurderes 
høsten 2006. Det kan derfor tyde på at Helse Nord kan bli trukket som følge av dette. 
Dette har en estimert negativ resultateffekt på 9,2 mnok for Helse Nord. 

 
− Måling av resultat i de regionale helseforetakene 

I henhold til St.prp. nr 1 (2005-2006) skulle Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legge 
fram forslag til hvordan helseforetakene skal måles resultatmessig fra og med 2007. 
Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om dette i forbindelse med framleggelse av 
statsbudsjett for 2007. 

 
− Økte pensjonskostnader som følge av endring i økonomiske parametre 

De regionale helseforetakene står ikke ansvarlig for økte pensjonskostnader som følge av 
endring i økonomiske parametre i 2006. Regjeringen vil komme tilbake til videre 
håndtering av de økte pensjonskostnadene i forslag til statsbudsjett for 2007. 

 
Fordeling av budsjettmidler til TNF-hemmer 
Ved tildeling av budsjettmidler til TNF-hemmere var det benyttet befolkningsgrunnlag i 
helseforetakenes opptaksområde som grunnlag. I ettertid har det framkommet at deler av 
rammeoverføringen til Helse Nord tidligere ble gitt som refusjon fra RTV til helseforetakene. 
Dette gjelder behandling med legemidlet Remicade som skjer i sykehus. Resterende del av 
rammeoverføring var tidligere gitt som tilleggsrefusjon i ISF for samme type behandling og 
som refusjon til apotekene for blåresepter. 



 
 
Med utgangspunkt i RTV’s data for institusjonsleveranser av Remicade har vi foretatt en ny 
beregning hvor rammen foreslås fordelt etter 3 prinsipp: 
 
• Del av rammen som tidligere ble gitt som refusjon til helseforetakene fordeles i f. t. 

historiske tall for institusjonsleveranser og ISF-tilleggsrefusjon 
 
• Del av rammen som tidligere ble gitt som refusjon til apotekene for blåresepter fordeles i 

f. t. innbyggertall i helseforetakenes opptaksområder 
 
Ny fordeling fremkommer av tabellen under 
 

Helseforetak Remicade Resepter
Tilleggsrefusjon 

ISF Remicade Sum
Fordeling 
styresak mai Endring

Helse Finnmark HF 2 005 000        8 214 000          744 000               10 963 000  10 153 000       810 000       
UNN HF 6 808 000        13 251 000        981 000               21 040 000  16 105 000       4 935 000    
Hålogalandssykehuset HF 889 000           10 533 000        623 000               12 045 000  12 106 000       (61 000)        
Nordlandssykehuset HF 1 755 000        11 356 000        749 000               13 860 000  13 546 000       314 000       
Helgelandssykehuset HF 1 522 000        8 765 000          60 000                 10 347 000  10 345 000       2 000           
Sum 12 979 000      52 119 000      3 157 000          68 255 000 62 255 000       6 000 000   
 
Helse Finnmark, UNN og Nordlandssykehuset skal ha økte rammer som finansieres av 
tilleggsbevilgning RNB på 6 mnok og trekk fra Hålogalandssykehuset. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar ny fordeling av budsjettmidler til TNF-hemmere i tråd med 
saksutredningen. 
 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 


