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STYRESAK 96-2007  BUDSJETT 2008 – RAMMER OG FØRINGER 
  

Møtedato: 7. november 2007 

 
1. Formål  
Formålet med denne saken er å: 
 
1. Redegjøre for forslag til statsbudsjett 2008 
2. Vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og RHF 
3. Redegjøre for arbeidet med å kartlegge helseforetakenes økonomiske utfordringer og 

strategier for å oppfylle krav om balanse i 2008 
4. Vedta samlet investeringsvolum og fordeling av investeringsrammer til helseforetakene i 

2008 
 
2. Sammendrag 
Helse Nord RHF’s ansvar er å sørge for en spesialisthelsetjeneste som oppnår de 
helsepolitiske målsettingene om et likeverdig tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet 
for befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Helse Nords største utfordring for 2008 er å 
utføre samfunnsoppdraget mht. pasientbehandling, utdanning, forskning og undervisning og 
gjennomføre omstillingen av virksomheten i helseforetakene, slik at kravet om økonomisk 
balanse oppfylles.  
 
Helse Nord har fra saldert budsjett 2007 til forslag 2008 fått økt de ”frie inntektene” med vel 
600 mill kroner. I tillegg har vi fått noen midler (psykiatriplan) hvor det stilles krav til økt 
aktivitet. Siden kravet til økt aktivitet er i tråd med Helse Nord RHF sine egne planer og 
strategier, innebærer det også et bidrag til å realisere Helse Nord RHF sin satsing innen 
psykisk helsevern. Ordningen med et ”korrigert styringsmål” avvikles slik at kravet om 
balanse nå vil være krav om et resultat lik 0 eller bedre for Helse Nord RHF. 
 
Disse økte inntektene gir oss betydelig hjelp til å: 
 
− løse vårt økonomiske resultatkrav 
− finansiere opp ”rest åpningsbalanse” 
− sikre gjennomføring av vår investeringsplan  
− legge til rette for en forsiktig opptrapping av fagplaner 
 
Foreløpig status viser at helseforetakene fortsatt står overfor betydelige økonomiske 
utfordringer etter tilførsel av økte ressurser.   
 
3. Statsbudsjett 2008  
Saken er basert på det framlagte forslag til statsbudsjett for 2008, st.prp. nr 1 (2007-2008). 
Statsbudsjettet for 2008 er på mange områder positivt for Helse Nord RHF fordi regjeringen 
foreslår å: 



 
 
− Videreføre årets ekstraordinære bevilgning på 225 mill kroner til Helse Nord RHF 
− Videreføre bevilgning i revidert nasjonalbudsjett (RNB) til rus og LAR tiltak, ca 5 mill kr. 
− Styrke basisrammen til Helse Nord RHF med 189 mill kroner for å sette Helse Nord i 

stand til å gjennomføre investeringsplanen 
− Gi lånebevilgning til Nordlandssykehuset HF 
− Bevilge: 

o 74,2 mill kroner til å fullfinansiere økt aktivitet 
o 7,4 mill kroner i økt utdanningstilskudd begrunnet med økt antall medisinerstudenter  
o 0,5 mill kroner mer til forskning ut over priskompensasjonen  
o 44,8 mill kroner til sluttføring av opptrappingsplanen for psykiatri + priskompensasjon 

av tidligere bevilgning 
o Midler til døgnkontinuerlig vaktberedskap redningshelikopter Bodø 
o Pris og lønnskompensasjon på 4,3 % (deflator) 

 
Som følge av at regjeringen finansierer opp åpningsbalansen opphører ordningen med et 
”korrigert styringsmål” slik at kravet om balanse nå vil være krav om et resultat lik 0 eller 
bedre for Helse Nord RHF. Som en konsekvens av dette endres ”strukturfondet” til ”annen 
egenkapital” 
 
For øvrige forslag i statsbudsjettet vises til vedlagte utredning. 
 
4. RHF Budsjett 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt budsjetteres 
det med 10,14 mrd kroner i inntekter i 2008. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF 
og som i overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller 
private spesialister og sykehus. Andre inntekter til helseforetakene som egenandeler, 
barnehage- og husleieinntekter er ikke inkludert. 
 
Budsjett 2008 Helse Nord (alle tall i 1000 kroner) Regnskap 2006 Vedtatt budsjett 2007 Forslag 2008 *

Basistilskudd 5 755 796 6 119 485 6 928 638
ISF-inntekter 1 327 605 1 348 894 1 566 806
ISF-inntekter av gj.pas.kostnader 120 542 118 160
Gjestepasientinntekter 22 153
Polikliniske inntekter 434 007 370 000 350 000 **
Øremerkede tilskudd 1 587 526 1 194 922 1 294 768
Annen driftsinntekt 202 608
Sum inntekter 9 247 629 9 354 069 10 140 212

Kjøp av helsetjenester 8 823 679 8 962 795 9 724 714
Lønnskostnader 93 894 101 453 37 191
Avskrivninger og nedskrivninger 31 375 42 389 19 557
Annen driftskostnad 244 236 258 703 353 524 ***
Sum driftskostnader 9 193 184 9 365 340 10 134 986

Driftsresultat 54 445 -11 272 5 226

Annen renteinntekt 37 715 45 300 73 824
Annen rentekostnad -23 476 -40 000 -55 816
Nedskriving av finansielle annleggsmidler -786 668

Årsresultat -717 984 -5 972 23 234

* Budsjettet er uten Helse Nord IKT
** Poliklinikkinntekter vil bli slått sammen med ISF-inntekter
*** Inneholder en rekke udisponerte summer  

 
Det vises til utredningen vedrørende mer informasjon om RHF-budsjettet. 



 
 
5. Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Samlet resultatprognose for 2007 viser ved utgangen av september et underskudd i 
størrelsesorden 455 mill kr. Dette er om lag 300 mill kroner dårligere enn vedtatt styringsmål 
på 135 mill kroner. Korrigert med engangseffekter i 2007 justeres prognosen til 400 til 450 
mill kr for 2007. 
 
Erfaringene frem til nå viser at det er flere forhold som har medført dårligere økonomiske 
resultat enn planlagt. De viktigste forklaringsfaktorene har vært: 
 
− Økt bruk av personell ut over planlagt opptrapping 
− Lønnsvekst ut over de nasjonale forutsetningene 
− Manglende planer for omstilling og manglende tiltak 
− Manglende effekt av vedtatte tiltak 
− Ikke realistisk og komplette budsjett 
− Ikke entydige og klare ansvars og myndighetsforhold 
− Mangelfulle krav til, planer og tiltak for å realisere gevinster av investeringer og andre 

større utviklingsprosjekt. 
 
I budsjettprosessen er det en tett dialog mellom HF og RHF for å sikre en best mulig og 
enhetlig oversikt over foretakenes omstillingsutfordring i 2007 og 2008, samt årsak til og 
sammensetningen av utfordringen i forhold til forklaringsvariablene listet opp over. 
 
Ved ferdigstillelsen av denne saken, er ikke gjennomgangen og dialogen rundt størrelsen på 
omstillingsutfordringen helt sluttført. Spesielt gjelder dette i forhold til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) som har de største differansene 
mellom prognose 2007 og balansekrav 2008. Foreløpige analyser viser at foretakene så langt 
står foran omstillingsutfordringer på til sammen 416 mill kroner i 2008 som det arbeides med 
å utvikle og iverksette tiltak for å løse. Status per dato fordeler seg slik mellom 
helseforetakene: 
 
 
Helseforetak 

 
Prognose 2007 

Estimert 
samlet 

utfordring 
2008 

Planlagt 
løst 

gjennom 
tiltak 

Under 
planlegging 

(uløst) 

Helse Finnmark HF -50 mill kr -55 mill kr 45 mill kr -10 mill kr
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

-234 mill kr -245 mill kr 120 mill kr -125 mill kr

Nordlandssykehuset HF -155 mill kr -115 mill kr 50 mill kr -65 mill kr
Helgelandssykehuset HF -36 mill kr -1 mill kr 6 mill kr 0
Sykehusapoteket Nord HF 2 mill kr 0 0 0
Helse Nord RHF 18 mill kr 0 0 0
Samlet Helse Nord 455 mill kr -416 mill kr 221 mill kr -215 mill kr
 
Selv om Helse Nord RHF har fått økt sine inntekter betydelig, betyr dette fortsatt høy risiko i 
forhold til økonomisk måloppnåelse. Det må planlegges og gjennomføres et betydelig 
omstillingsarbeid i foretakene, samtidig som det rettes høy fokus på risikofaktorer, realisme 
og gjennomføringsevne.  



 
 
6. Strategier 
I denne saken følges vedtak og prinsipper fra styresakene 57-2007 Revisjon av driftsrammer 
2007, 68-2007 Investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008 og 84-2007 Inntektsfordelings-
modell for Helse Nord opp.  
 
Det settes krav til økonomisk resultat som innebærer at Helse Nord samlet går i økonomisk 
balanse. Kravene vurderes individuelt for det enkelte helseforetak. Vedtatt 
inntektsfordelingsmodell for somatikk implementeres fullt ut i 2008.  
 
Det legges til rette for å gjennomføre vedtatt investeringsplan gjennom styrking av 
foretaksgruppens likviditet. Prinsippene i styresak 68-2007 tilsier at RHF tar et delansvar for å 
finansiere opp de økonomiske konsekvensene av strategiske investeringer. Helseforetakenes 
økonomi foreslås styrket gjennom lønns- og priskompensasjon av alle tilskudd, økning av 
”kapitaltilskuddet”, samt økt tilskudd til prioritert aktivitetsøkning. 
 
For å realisere styringsmålet om økonomisk balanse, er det viktig at helseforetakene øker 
fokuset på kostnadssiden ved egen drift og nedtoner muligheten for måloppnåelse gjennom 
økte inntekter. Helse Nord RHF vil arbeide videre med foretaksovergripende tiltak som støtter 
opp under målsettingen om budsjettbalanse, f eks gjennom prosjekt knyttet til polikliniske 
kontroller/pasientforløp og laboratorieprosjekt. Dette er langsiktige tiltak. Videre vil Helse 
Nord RHF ta initiativ til gjennomgang og oppfølging av rutiner knyttet til 
lønnsoppgjør/utvikling, herunder også gjennomgang av myndighetsforhold og fullmakter. 
 
Det foreslås å legge opp en sentral buffer mot usikkerhet i den økonomiske tilpasningen. 
Dette er en endret strategi i forhold til tidligere år hvor stort sett samtlige inntekter er blitt 
fordelt ut til helseforetakene i budsjettfasen. Med dette ønsker adm. direktør en større sikring 
mot underskudd, samt muligheter for styret til å gi incentiver underveis i budsjettåret til 
omstilling, investering og drift. En fordeling av denne bufferen vil være avhengig av resultater 
i det enkelte helseforetak, og kan derfor først disponeres tidligst i forbindelse med behandling 
av 1. tertialrapport 2008. 
 
Det er behov for å utrede nærmere kriterier for hvordan disse tilbakeholdte midlene evt. skal 
fordeles. Styret inviteres allerede nå til å diskutere kriterier for hvordan helseforetakene skal 
kunne få ta del i midlene, samt hvordan de skal prioriteres brukt. En absolutt forutsetning for 
fordeling av midlene, må være at helseforetakene dokumenterer realisering av styringsmålet, 
og at resultatkrav på ett eller flere områder oppnås. Dette kan være reduksjon i sykefraværet, 
oppnåelse av nasjonale mål for kvalitetsindikatorene, bedre kapasitetsutnyttelse og 
produktivitet innen prioriterte områder som rusbehandling, psykisk helse m.v., utvist god 
omstillingsevne og godt opplegg for kontinuerlig forbedringsarbeid m.v. Midlene kan for 
eksempel gis som: 
 
- økt investeringsramme i 2008 
- økte frie driftsinntekter 
- engangstilskudd til gjennomføring av konkret omstillingstiltak 
- styrking av aktiviteten på prioriterte områder 

o kronikersatsing 
o rusbehandling 
o tiltaksplan psykisk helse 
o styrking av inkontinenssenteret ved UNN (1,6 mill kroner i 2008, økende til 3,5 mill 

kroner i 2010) 
- økt forskning 
- økt vedlikeholdsbevilgning 



 
 
Fra høsten 2007 har adm. direktør ytterligere intensivert oppfølgingen av helseforetakene. 
Dette gjøres gjennom månedlig rapportering og oppfølgingsmøter med ledelsen i 
helseforetakene. Formålet med denne oppfølgingen er å sikre en omforent forståelse av 
resultat, prognoser, utfordringer og mulige løsninger, samt synliggjøre helseforetakenes grad 
av oversikt, styring og fokus i forhold til realisering av styringsmål og andre eierkrav. Både 
aktivitet, kvalitet, personell og sykefravær samt økonomi er tema i denne oppfølgingen. 
 
Kravene til eierstyring og oppfølging som er satt i verk i 2007 vil videreføres og utvikles. 
Kravene til rapportering og prognostisering vil utvikles ved at det vil stilles krav til 
rapportering på lavere nivå i organisasjonen enn det en gjør i dag. Kommunikasjon av 
sammenhengen mellom omstillingsutfordring, tiltak, effekter av tiltak og prognose skal 
standardiseres i henhold til den mal som nå benyttes i budsjettarbeidet. En vil benytte et 
standardisert rapporteringsformat (ØBAK) til intern rapportering og kommunikasjon. 
Budsjettprosessen skal standardiseres med det formål å sikre større likehet i innhold og 
kvalitet og kunne fremlegge fullstendige budsjetter på et tidligere tidspunkt. 
 
Det vil nå bli satt enda større fokus på og krav til planlegging, konsekvensvurdering og 
implementering av tiltak for å få samsvar mellom tildelte midler og ressursbruk. Herunder 
krav til å synliggjøre planlagte effekter, ansvarlig for implementering og gjennomføring, samt 
måling av effekter. Bruk av risikovurderinger og internrevisjon for å kartlegge 
resultatgjennomføring, og hvordan fullmakter er gitt og følges opp vil være sentrale elementer 
i den videre oppfølging. Internrevisjon i forhold til sammenligning av egen virksomhet mot 
sammenlignbare enheter bør også vurderes oftere. 
 
Sammenhengen mellom investeringer og drift vil tydeliggjøres gjennom vedtatt reduksjon av 
investeringsrammen dersom helseforetaket har overskridelser i forhold til balansekravet. 
 
Utfordringen styringsmessig er i større grad å utvikle organisasjonskulturen i de enkelte 
virksomheter slik at forbedringer og effektivisering er i kontinuerlig fokus, og at fokuset 
settes på hva som kan løses innenfor gitte rammebetingelser. Dette er et langsiktig arbeid, og 
vil kreve tett oppfølging fra alle ledelsesnivåene i organisasjonen. Aktiv bruk av 
prioriteringsforskriften må gjøres i enda større grad for å sikre at ”de riktige pasientene” 
kommer først til behandling.  
 
6.1.Økonomisk styringsmål  
Eier krever at Helse Nord RHF samlet leverer et økonomisk resultat i balanse. Det betyr i 
praksis at alle helseforetak og RHF i sum må levere et økonomisk resultat som er 0 eller 
bedre. Dette kravet kan oppfylles enten ved å kreve at alle HF og RHF minst skal gå i 
økonomisk balanse eller ved å stille ulike krav til de enkelte HF, men slik at summen av 
resultatkravene innebærer at foretaksgruppen samlet oppnår de økonomiske krav. 
 
Det er flere grunner til at kravene til de enkelte HF bør nyanseres. 
 
De enkelte HF står foran ulike fremtidige krav og forventninger.  
Resultatene av ny inntektsfordelingsmodell er fulgt opp i fordelingen mellom HF noe som 
betyr at særlig Helgelandssykehuset HF får økt sine inntekter betydelig i 2008. Nå er 
resultatet av inntektsfordelingsmodellen implementert fullt ut for den somatiske 
virksomheten. Det betyr at økningen i intern pasientmobilitet og at fortsatt relativ nedgang i 
befolkningen på Helgeland vil bety at Helgelandssykehuset HF i årene fremover må forvente 
at inntektsmodellen vil medføre årlige trekk i inntektene fra det nye høye nivået i 2008. Det 
foreslås derfor at Helgelandssykehuset HF pålegges å gå med overskudd i 2008 både for å 
styrke foretakets økonomi, men også for å unngå å komme i en situasjon allerede i 2009 som 
vil kreve at foretaket må nedbemanne fra et midlertidig høyt nivå. 



 
 
UNN og særlig NLSH står overfor store fremtidige investeringer som krever at foretakene 
styrker økonomien og bygger opp egen likviditet både for å kunne investere, men også for å 
kunne håndtere de fremtidige driftskonsekvensene av de nye anleggene. Ideelt sett burde også 
disse to foretakene gått med overskudd i 2008, men det er avdekket så store 
omstillingsutfordringer at det kun foreslås å kreve at de går i økonomisk balanse i 2008. 
 
Helse Finnmark HF, har så langt i år vist en positiv utvikling, foretaket har vedtatt og satt i 
verk flere omstillingstiltak med effekt både i 2007 og 2008. Den økonomiske effekten av 
overtakelsen av ambulansetjenesten får full effekt i 2008 og vil øke utfordringen for foretaket 
til neste år. Det er i gang flere tiltak og omlegginger som vil kunne gi foretaket økte inntekter 
og besparelser fra og med 2009. Det foreslås derfor å tillate foretaket å gå med et mindre 
underskudd i 2008. 
    
Sykehusapotek Nord HF er et veldrevet foretak som stort sett har levert regnskaper med 
overskudd. Foretaket er nå i ferd med å etablere apotekfunksjoner i tidligere Hålogaland, noe 
som betyr flere ansatte og økt omsetning. For å sikre en fortsatt god økonomisk drift i 
foretaket foreslås det å øke kravet til overskudd noe fra tidligere år. 
 
RHF forvalter totalt nærmer 800 mill kroner direkte på vegne av foretaksgruppen. Både for å 
sikre effektiv bruk av disse midlene og for å bidra til å styrke resultatet i foretaksgruppen 
foreslås det å stille krav til overskudd i driften av den regionale enheten, RHF. 
 
På denne bakgrunn anbefaler administrerende direktør at samlet resultatmål for Helse Nord 
fastsettes til 0 mill. kr. i underskudd for 2008, men at det settes individuelle krav som følger:  
 
Helse Finnmark HF underskudd inntil til 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 
 
6.2.Aktivitet 
Helse Nord gis en overslagsbevilgning i form av antall DRG-poeng og polikliniske refusjoner 
(foreligger ikke p. t.) for å ha kontroll med aktivitetsnivået. På samme måte foreslås det at 
helseforetakene i Helse Nord gis overslagsbevilgninger for somatisk aktivitet slik at 
foretaksgruppen samlet sikrer at aktivitetskravet fra eier overholdes. De foreslåtte rammer tar 
utgangspunkt i estimat for aktivitetsnivå 2007, justert med 1,5 %. Den foreløpige 
overslagsbevilgningen er ikke omarbeidet i forhold til at antall DRG-poeng vil øke når 
poliklinikk somatikk innarbeides i innsatsstyrt finansiering fra 1. januar 2008. Bevilgningene 
vil oppdateres når data for omlegging av poliklinisk virksomhet foreligger. De vil videre 
avstemmes mot helseforetakenes budsjett og følges opp gjennom 2008.  
 
Overslagsbevilgning DRG-poeng Helse Finnmark UNN NLSH Helgelandssykehuset RHF Sum Helse Nord 
Egen behandlingsaktivitet, HN pasienter 10 665                 52 964         29 876         13 500                           -                  107 005                   
Gjestepasienter 1 351                   2 866           2 540           2 100                             554                 9 411                       
Sum DRG-poeng "sørge for"  12 015                55 830       32 415       15 600                          554                116 415                  



 
 
7. Forslag til opplegg for 2008 og konsekvensene for det enkelte HF 
Fordeling av basis driftsramme 
Fordelingen av basisrammen tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2007 (styremøte Helse Nord 
RHF i desember 2006) og viderefører denne bevilgningen. I tillegg foreslås å videreføre 
endringer vedtatt i løpet av 2007, og fordele økte rammer i forslag til Statsbudsjett. Dette gir 
følgende forslag til driftsramme til foretakene i 2008:  
 

(alle tall i 1000 kr)

Basis 
inntektsramme 
2008

Prosentvis 
fordeling

Helse Finnmark HF 798 407                   12 %
UNN HF 3 105 809                45 %
Nordlandssykehuset HF 1 707 718                25 %
Helgelandssykehuset HF 699 448                   10 %
 RHF/styrets disp 617 257                   9 %
Sum 6 928 638               
Sykehusapoteket Nord mottar ikke rammetilskudd, men finansieres gjennom salgsinntekter. 
 
For detaljer vedrørende fordeling vises til vedlagte utredning. 
 
Investeringsramme 2008  
Styret behandlet i sak 68-2007 investeringsrammer for 2008 og finansieringsprinsipp. Totalt 
vedtok styret en investeringsramme på 595 mill kroner basert på en forutsetning om at 375 
mill kroner skulle dekkes over basisrammen og 220 mill kroner i lån.  
 
I forslag til statsbudsjett øker regjeringen ”bevilgningen til å dekke kapitalkostnader med 189 
mill kroner og signaliserer et lån på 50 mill kroner til Nordlandssykehuset trinn 2. 
Basert på denne oppdaterte informasjonen settes investeringsrammen for 2008 til 579 mill 
kroner. (Se utredningen for utfyllende informasjon). 
 
Med utgangspunkt i en oppdatert gjennomgang av fremdriftsplanen for Nordlandssykehuset 
trinn 2 foreslås det nå å redusere investeringsrammen med 20 mill kroner for 2008. I tillegg 
viser den foreløpige prognosen fra Nordlandssykehuset HF, at det er stor risiko knyttet til 
foretakets mulighet for å komme i balanse i 2008. Det foreslås derfor allerede nå å redusere 
investeringsrammen til foretaket med ytterligere 15 mill kroner for 2008 i denne omgang. 
 
UNN har også lagt frem en foreløpig prognose for 2008 som viser at foretaket per dato ikke 
har en klar plan for å oppnå styrets krav om balanse i 2008. Det foreslås derfor nå å redusere 
investeringsrammen til foretaket med 13 mill kroner. 
 
Sykehusapotek Nord HF er i ferd med å etablere sykehusapotek i UNN (tidligere 
Hålogaland). Det foreslås å sette av en investeringsramme på 1,5 mill til slike 
bygningsmessige tiltak. 
 
Det foreslås å sette av en ramme på 45,2 mill kroner for å gjennomføre regionale IKT 
prosjekter. 
 
I tillegg foreslås det satt av 30,5 mill kroner til styrets disposisjon. 



 
 
Styret har allerede vedtatt at investeringsrammene er betinget av at det foreligger 
styrebehandlede analyser i de respektive HF som redegjør for en forpliktende plan for å oppnå 
eiers fremtidige resultatkrav, inklusive de planlagte investeringer. 
For at foretakene skal få disponere den basisfinansierte investeringsrammen kreves det at 
styret for foretaket vedtar et budsjett i reell balanse med tiltak for å løse 
omstillingsutfordringen og normal usikkerhet. 
 
For å godkjenne lånefinansierte investeringer, i praksis Nordlandssykehuset trinn 2, kreves det 
i tillegg at det foreligger en langsiktig økonomisk analyse som under de kjente forutsetninger 
(herunder styrets vedtak i budsjett 2008 og styresak 68-2007) viser at helseforetaket også vil 
klare å oppnå fremtidig økonomisk balanse.  
 
Dersom det foreligger reelle forpliktende planer for å oppnå balanse fra HF styrene til RHF 
styrets behandling av konsolidert budsjett i februar 2008 skal det vurderes å revurdere 
avkortningen av investeringsrammene til UNN og NLSH.. 
 
Dersom det senere skulle vise seg at foretakene likevel kan klare å oppnå økonomisk balanse i 
2008, kan styret senere i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene igjen øke 
investeringsrammene til opprinnelig nivå for disse to foretakene eller øke rammen til noen av 
de øvrige foretakene 
 
I utgangspunktet foreslås følgende investeringsrammer for 2008: 
 
Helse Finnmark HF kr.  54,0 mill 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset HF kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset HF kr.  15,0 mill 
Sykehusapotek Nord HF kr.   1,5 mill 
Helse Nord RHF kr.  75,7 mill 
Totalt kr. 579,0 mill 
 
8. Oppsummering  
Forslaget til statsbudsjett 2008 er positivt for Helse Nord RHF ved at inntektene øker, det 
ryddes opp i formelle forhold knyttet til resultatkrav, mulighetene for å gjennomføre 
investeringsplanen øker. Samtidig står helseforetakene enkeltvis og foretaktsgruppen samlet 
overfor store utfordringer når hensynet til god pasientbehandling skal balanseres opp mot 
kravet til reell økonomisk balanse. Disse ulike kravene er forsøkt balansert i opplegget for 
budsjett 2008 ved å: 
 
− følge opp vedtak i tidligere styresaker (55, 68 og84-2007)  
− gi foretakene reelt økte rammer 
− styrke foretakenes likviditet og øke investeringsrammene  
− etablere en sentral buffer ved at deler av økte inntekter holds igjen i RHF og ikke fordeles 

til HF, før en ser resultat av den økonomiske tilpasning 
− innfører konkrete incentiver til økonomisk drift  
 



 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2008 er å gi befolkningen god tilgang til spesialisthelsetjenester i tråd med nasjonale og 
regionale prioriteringer samtidig som omstillingen av virksomheten gjennomføres slik at 
Helse Nord RHF samlet går i økonomisk balanse i 2008.  

 
2. Det legges opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som 2007. Aktiviteten innenfor 

prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. 
 
3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF underskudd inntil 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 

 
4. Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal drøftes med 
tillitsvalgte og leggs frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger før den legges 
fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 

 
5. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
6. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes til 
 
 RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL

 
SUM forslag basis driftsramme 08 617 256 744       798 406 649    3 105 808 665     1 707 717 645     699 448 298      6 928 638 000     

appingsplan psykisk helse 2008 21 218 020 58 622 017 78 893 653 76 928 566 34 265 866 269 928 122

um andre øremerkede midler  2008 311 987 000 177 883 000 234 549 000 198 889 000 98 532 000 1 021 840 000
um øremerkede midler+psykplan 333 205 020 236 505 017 313 442 653 282 817 566 134 797 866 1 300 768 122

ettramme 2008 950 461 764 1 034 911 666 3 419 251 318 1 990 535 211 834 246 164 8 229 406 122

 
 
 

Sum opptr

S
S
Sum budsj

 
7. Investeringsrammen fastsettes til totalt 579 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 50 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

 
Helse Finnmark HF  kr.  54,0 mill 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset HF  kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset HF  kr.  15,0 mill 
Sykehusapotek Nord HF  kr.   1,5 mill 
Helse Nord RHF  kr.  75,7 mill 



 
 
8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2008: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

 
b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene skal utvikles videre slik at Helse Nords 

samlede kapasitet og kompetanse brukes mest mulig effektivt og at UNN gis mulighet 
til å levere høyspesialiserte tjenester i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik 
at disse pasientgruppene ivaretas. 

 
d. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske senger. 

Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgisk 
sengepost. 

 
9. Helseforetak som i tertialregnskap 1 avlegger regnskap som er i tråd med vedtatt 

styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås vil få økt sin 
basisramme for å starte opp prioriterte tiltak. 

 
 
Bodø, den 31. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Utredning 

2. Driftsrammer pr. helseforetak 
3. Driftsrammer pr. funksjon 
4. Drøftingsprotokoll 

 



UTREDNING 
 
1. Innledning       
Utredningen gir en utfyllende dokumentasjon i forhold til styresaken.   
  
Helse Nord RHF’s ansvar er å sørge for en spesialisthelsetjeneste som oppnår de 
helsepolitiske målsettingene om et likeverdig tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet 
for befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Helse Nords største utfordring for 2008 er å 
utføre samfunnsoppdraget mht. pasientbehandling, utdanning, forskning og undervisning og 
gjennomføre omstillingen av virksomheten i helseforetakene, slik at kravet om økonomisk 
balanse oppfylles.  
 
Vedtatte regionale planer for å styrke tilbudene til prioriterte brukergrupper som psykiatri, rus 
og geriatri, rehabilitering og habilitering kan ikke følges opp uten at arbeidet med omstilling 
av tjenestetilbudene intensiveres. I tillegg står vi overfor store investeringsbehov som vi må 
skaffe økonomisk handlingsrom for å håndtere. Riktig prioritering innen og mellom 
fagområder og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer vil være viktige virkemidler for å 
oppnå likeverdige og kvalitetsmessig gode tilbud.  
 
2. Forslag til statsbudsjett 2008 
 
2.1 Prioriterte områder  
Regjeringen prioriterer følgende områder i statsbudsjett (styringskrav): 
 
• Økt satsing på behandling av rusmiddellavhengige 
• Implementering av nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering 
• Videreutvikling av kvalitetsrapportering 
• Forskning og utdanning 
• Fortsette arbeidet med videreutvikling og tydeliggjøring av lokalsykehusenes oppgaver 
• Inkludere forebyggende arbeid i større grad 
• Krav til satsing på organdonasjon 
• Ferdigstille plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 
• Oppfølging og iverksetting av ny tiltaksplan for smittevern som skal ferdigstilles i 2007 
• Økonomisk kontroll og fortsatt effektivisering 
• Tydelig eierstyring, gode styrings- og oppfølgingsopplegg 
• Nasjonal styring og samordning av funksjoner 
• Oppfølging av klimapolitikk 
• Likebehandling  
 
Det vises til orientering i dette møtet om Helsepolitisk bestilling hvor det redegjøres for 
oppfølging av disse kravene og Helse Nords prioriteringer til neste år. 
 
2.2 Økonomiske rammebetingelser 
De viktigste punktene for Helse Nord RHF i forslag til statsbudsjett for 2008 er følgende: 
 
• Krav om økonomisk balanse og resultatkrav lik null for 2008 
• Økt basisramme til drift og kapital 
• Regjeringen vil komme tilbake til hvordan økte pensjonskostnader ut over 

budsjettforutsetningene skal håndteres 
• Sluttføring av opptrappingsplan for psykisk helsevern 
 
Under redegjøres det nærmere for de enkelte elementene i statsbudsjettet.  



 
 
2.2.1 Resultatmål 
I 2007 er samlet resultatkrav for spesialisthelsetjenesten lik 1,4 mrd kr i underskudd. 
Underskuddsmålet er knyttet til andel avskrivninger som ikke blir kompensert av eier.  
Regjeringen har nå foreslått en økt tildeling i 2008 til gjenanskaffelse og fornyelse av utstyr 
på 1,67 mrd kr, og samlet resultatmål for spesialisthelsetjenesten settes til balanse tilsvarende 
lik null i årsresultat. Det foreslås en tildeling til Helse Nord på 189 mill kr.  
 
Det er forventet at pensjonskostnadene vil stige med 225 mill. kr. i 2008. Dette skyldes 
endringer av økonomiske forutsetninger for pensjonsberegning. Regjeringen varsler at de vil 
komme tilbake til håndteringen av eventuelle større avvik som måtte oppstå i 2008. 
 
2.2.2 Endringer i basis bevilgning (kapittel 732 post 75) 
I statsbudsjettet foreslås det å styrke sykehusenes økonomi med 3,46 mrd kr sammenlignet 
med saldert budsjett for 2007, fordelt med 1,79 mrd kr til drift og 1,67 mrd kr i økt 
basisbevilgning til gjenanskaffelse av bygg og utstyr. Helse Nord er foreslått tildelt: 
  
• Videreføring av ekstra tildeling på 225 mill. kr. i 2007 
• Økte inntekter til å betjene kostnader til nyanskaffelser og gjenanskaffelse av bygg og 

utstyr 189 mill. kr. 
• Tilskudd til økt produksjon 74,2 mill. kr. 
• Trekk i nasjonal fordelingsmodell 21 mill. kr. 
• Videreføring av 5 mill. kr. til styrking RUS-behandling i RNB 2007 
• 3,6 mill. kr. i kompensasjon for døgnkontinuerlig vakt ved redningshelikopterbasen i 

Bodø 
 
Omfordeling som følge av den nasjonale inntektsfordelingsmodellen ble avsluttet i 2007. Fra 
og med 2008 er det kun endringer som følger av oppgaveendringer og endringer i 
kriterieverdier (befolkning) som vil medføre omfordeling mellom regioner. Helse Nord RHF 
blir trukket 21 mill. kr. i 2008 som følge av befolkningsnedgang (12,1 mill. kr.) og 
oppgaveendringer (8,7 mill. kr.).  
 
Generelt betyr dette at Helse Nord får mindre overføringer som følge av befolkningsnedgang, 
og at vi kan påregne ytterligere nedgang i årene framover. Justert for dette trekket foreslås det 
å tildele Helse Nord en økning i basisrammen på omtrent 475 mill. kr. i forhold til saldert 
budsjett 2007. Korrigert for at deler av bevilgningen er videreføring av ekstratildelinger i 
2007 eller knyttet til nye oppgaver, styrkes budsjettet til Helse Nord med omtrent 230 mill. 
kr.. Samtidig skjerpes resultatkravet til at foretaksgruppen skal gå i reell balanse i 2008. 
 
I budsjettforslaget legges det til rette for en generell aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på 
nasjonalt nivå med 1,5 %. Det er lagt til grunn 80 % marginalkostnad, og Helse Nord er 
foreslått tildelt 74,2 mill. kr.. Styrkingen gjelder behandling som er omfattet av de 
aktivitetsbaserte tilskuddsordningene og behandling som i all hovedsak finansieres i 
basisbevilgningen som psykiatri, prehospitale tjenester og RUS-behandling. 
 
Det foreslås å videreføre 5 mill. kr. til rekrutteringsprosjekt i Finnmark ”stol på egne krefter”. 
I tillegg bekjentgjøres det at det skal settes i gang et prøveprosjekt med ISF finansiering av 
sykestuer, begrenset til Finnmark 



 
 
Statsbudsjettet inneholder også noen endringer av mer teknisk karakter/flytting av 
finansieringsansvar: 
• 42,3 mill. kr. i økt basisramme som følge av redusert lab/røntgen takster* 
• 6,4 mill. kr. for overføring av finansieringsansvar av legemidlet Raptiva (TNF-hemmer) 

fra folketrygden (blåresept) 
• 22 mill. kr. for overføring av finansieringsansvar for immunmodulerende MS-behandling 

fra folketrygden  
• 1,3 mill. kr. i trekk for tildeling direkte til Helsebibliotek. Dette faktureres Helse Nord 

RHF i dag. 
• 0,3 mill. kr. i trekk for overføring av ansvar for forskningsetiske komiteer til statlige 

universiteter 
• 0,6 mill. kr. tilbakeføring av tidligere trekk for oppgaver som er ferdigstilt  
 
* I st.prp. nr 1 er det foreslått tildelt 51,7 mill. kr.. Dette vil bli rettet opp i en tilleggsprp. 
 
Låneregimet legges om ved at det kun gis lån til konkrete prosjekt, ikke rammelån slik som 
tidligere, og årlige lånerammer skal bli mer forutsigbare. 
 
2.2.3 Aktivitetsbasert finansiering (ISF/POLK) 
Statsbudsjettet legger til rette for et aktivitetsnivå på nasjonalt nivå av ISF-basert (innsatsstyrt 
finansiert aktivitet innen somatisk virksomhet)og poliklinisk aktivitet som ligger 1,5 % over 
anslått nivå for 2007 pr 1.tertial.  
 
Helse Nord gis en overslagsbevilgning i form av antall DRG-poeng og polikliniske refusjoner 
(foreligger ikke p. t.) for å ha kontroll med aktivitetsnivået. På samme måte foreslås det at 
helseforetakene i Helse Nord gis overslagsbevilgninger for somatisk aktivitet slik at 
foretaksgruppen samlet sikrer at aktivitetskravet fra eier overholdes. De foreslåtte rammer tar 
utgangspunkt i estimat for aktivitetsnivå 2007, justert med 1,5 %. Den foreløpige 
overslagsbevilgningen er ikke omarbeidet i forhold til at antall DRG-poeng vil øke når 
poliklinikk somatikk innarbeides i innsatsstyrt finansiering fra 1. januar 2008. Bevilgningene 
vil oppdateres når data for omlegging av poliklinisk virksomhet foreligger. De vil videre 
avstemmes mot helseforetakenes budsjett og følges opp gjennom 2008.  
 
Overslagsbevilgning DRG-poeng Helse Finnmark UNN NLSH Helgelandssykehuset RHF Sum Helse Nord 
Egen behandlingsaktivitet, HN pasienter 10 665                 52 964         29 876         13 500                           -                  107 005                   
Gjestepasienter 1 351                   2 866           2 540           2 100                             554                 9 411                       
Sum DRG-poeng "sørge for"  12 015                55 830       32 415       15 600                          554                116 415                  
 
Enhetspris for ISF-aktivitet for 2008 er foreslått til kr 33 647,- pr DRG-poeng 
(diagnoserelaterte grupper). Satsen er prisjustert med 4,3 % men samtidig justert ned for 1 % 
forventet kodeforbedring. Det er usikkert hvor stort potensial Helse Nord har for 
kodeforbedring. Dersom omfanget av registreringspraksis i ettertid avviker fra 
forutsetningene, vil dette håndteres som vanlig sammen med endelig avregning for 2008 
(høsten 2009).  
 
ISF-ordningen gjelder for somatisk pasientbehandling og omfatter pasienter som behandles 
ved innleggelse, dagkirurgi og enkelte dagbehandlinger. I 2007 ble deler av poliklinisk 
aktivitet inkludert i ISF-ordningen. Fra 2008 utvides ordningen med all somatisk virksomhet i 
poliklinikkene. Formålet er å etablere et gjennomgående aktivitetsbasert finansieringssystem 
som på en bedre måte enn i dag kan oppdateres i forhold til poliklinisk utredning og 
behandling.  



 
 
Poliklinisk refusjon for laboratorie- og røntgenvirksomhet justeres ned slik at takstenes andel 
utgjør 40 % av totalfinansiering. Dette gjøres for å likestille finansieringsordningen med øvrig 
poliklinisk virksomhet. Basisrammetilskuddet er justert opp tilsvarende. 
 
2.2.5 Priskompensasjon  
Statsbudsjettet legger til grunn 4,3 % priskompensasjon i 2008. Denne kan dekomponeres til 
2,5 % forventet prisvekst og 5 % lønnsvekst. 
 
2.2.6 Øremerkede midler (kapittel 732 post 70/ 78/79, kapittel 743 post 73/75) 
Hovedregelen er at Helse Nord får sin tildeling på kapittel 732 post 75 (basisbevilgning). 
Særskilte forhold gjør at det også er nødvendig at det bevilges midler over andre kapitler og 
poster. 
 
Kapittel 732 post 70 
Det er foreslått å videreføre følgende tilskudd fra 2007 (prisjustert): 
 
• Pasienttransport og reiseutgifter helsepersonell 600,8 mill. kr. 
• Private Opptreningsinstitusjoner 151,8 mill. kr. 
• Luftambulanse (nasjonalt tilskudd) 64,1 mill. kr. 
• Viken senter 42,1 mill. kr. 
• Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift 128,3 mill. kr. 
• Tilskudd til utdanning 7,4 mill. kr. 
 
Utvalget som jobber med nasjonal inntektsfordelingsmodell for basisbevilgningen 
(Magnussen-utvalget) vil også gjennomgå og foreslå eventuell ny modell for fordeling av 
midler til privat opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. For 2008 er fordelingen fra 2007 
videreført. 
 
I 2006 ble tilskudd til utdanning av medisinerstudenter (praksisveiledning) flyttet til 
basisrammen (post 75). I 2007 utgjorde dette omtrent 72 mill. kr.. Ved en inkurie ble ikke 
dette tilskuddet regulert opp for økt antall studieplasser i 2004. Som kompensasjon for dette 
foreslås det å tildele 7, 44 mill. kr. til Helse Nord over post 70 som kompensasjon for 
praksisveiledning til økt antall studieplasser i medisin.  
 
Opptrappingsplan psykisk helsevern - kapittel 743 post 75  
Opptrappingsplanen for psykisk helse finansieres av øremerkede midler i statsbudsjettet. 
Tilskuddet er økt med 44,9 mill kr og utgjør 269,9 mill kr i 2008.  
 
2008 er siste året med opptrapping og Helse Nord RHF har en fremtidig budsjettutfordring på 
ca 3 mill kr i forhold til hva som deles ut til helseforetakene. Foretaksgruppen har ubrukte 
midler som gjør at problemet ligger flere år frem i tid. I 2008 kan tiltak i Helse Finnmark HF 
(Alta og Karasjok) og NLSH (klinikkavdeling barn og unge/familieavdeling, rus/psykiatripost 
og Lofoten) fullfinansieres. Videre budsjetteres det med 2,7 mill kr i driftskostnader i 
forbindelse med enhet for idømt behandling ved NLSH. Byggingen av enhet for idømt 
behandling og rus/psykiatripost forventes ferdigstilt og i full drift høsten 2009.  
 
NLSH og Helgelandssykehuset HF vil trolig ha mindreforbruk av øremerkede midler til 
psykisk helse (avsettes som kortsiktig gjeld i balansen) ved utgangen av 2007. På samme 
måte som i 2007 foreslås det at disse midlene brukes til å finansiere driften i 2008. Beløpene 
for ubrukte midler er estimater og rammene må følges opp videre mot helseforetakene i løpet 
av våren 2008.  



 
 
Budsjett opptrappingsplan 2008 RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Justert nivå tilskudd 2007 52 370 000 75 641 000 75 078 000 34 771 000 237 860 000
Prisjustering (4,3 %) 2 251 910 3 252 563 3 228 354 1 495 153 10 227 980
Alta og Karasjok 4 000 000 4 000 000
Forskning 1 500 000 1 500 000
Brukerutvalg 400 000 400 000
Klinikkavd. Bup, Lofoten, rus/psykiatripost 2 922 000 2 922 000
Enhet idømt behandling 2 700 000 2 700 000
Ikke fordelt 19 318 020 19 318 020
Sum 21 218 020 58 621 910 78 893 563 83 928 354 36 266 153 278 928 000
Ubrukte midler per 31.12.07 estimat 0 0 0 -7 000 000 -2 000 000 -9 000 000
Ramme 2008 21 218 020 58 621 910 78 893 563 76 928 354 34 266 153 269 928 000  
 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra – kapittel 743 post 78 
Øremerket tilskudd til forskning består av en fast basisfinansiering som er lik for alle 
helseregioner, samt en del som er avhengig av vår relative andel av forskningsresultater. 
Bevilgningen til Helse Nord øker i 2008 med 0,5 mill kr. ut over priskompensasjonen i 
forhold til tildeling i 2007, og utgjør 51 mill kr. 
 
Bevilgningen til nasjonale medisinske kompetansesentra er videreført og prisjustert fra 2007. 
Dette utgjør 31,5 mill. kr. til finansiering av Nasjonalt telemedisinsk senter og Senter for 
anitibiotikaresistens. Tildeling til Nasjonale kompetansesentra for sjeldne og lite kjente 
diagnoser og funksjonshemminger, samt regionale fagmiljø for ADHD/Tourette og 
Narkolepsi er styrket med 2,2 mill. kr. utover prisjustering fra 2007.  
 
Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte - Kapittel 743 post 79 
I 2007 ble det etablert en ordning med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for 
sykemeldte hvor formålet er å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid. I 2007 har det vært 
arbeidet med å organisere tiltakene i helseforetakene, definere fagområder og få i gang 
behandlingstiltak. Det har vært anbudsprosess med private sykehus og 
rehabiliteringsinstitusjoner.   
  
 Det er foreslått bevilget 54 mill til RHF i 2008. Midlene vil bli brukt til drift av tiltak som er 
etablert i 2007, og foretatt en vurdering av behov for nye tiltak og om disse skal være i regi av 
private tjenesteytere eller helseforetakene,  
 
3. Fastsetting av resultatmål og basisramme per helseforetak  
Premisser for drift 2008 ble vedtatt av styret i sak 58-2007 Planrammer 2008. De endringer 
som foreslås i rammene for 2008 er i hovedsak som følge av forslag til statsbudsjett og styrets 
vedtak i styresak 84-2007 Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord. Vedlegg 1 viser forslag 
til driftsramme per helseforetak i 2008. Vedlegg 2 viser funksjonsfordelt rammefordeling. 
 
3.1 Resultatmål 2008  
I juni fastsatte styret et samlet resultatmål for Helse Nord til 84 mill. kr. i underskudd:  
 
Helse Finnmark HF -10 mill. kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF -46 mill. kr. 
Nordlandssykehuset HF -24 mill. kr. 
Helgelandssykehuset HF  -6 mill. kr. 
Sykehusapotek Nord HF  2 mill. kr. 
Helse Nord RHF  0 mill. kr. 
Helse Nord IKT  0 mill. kr. 



 
 
Det foreslås i saken å fordele 86 mill kroner av det økte kapitaltilskuddet til Helse Nord (189 
mill. kr.), til foretakene. Administrerende direktør foreslår å fordele denne økningen ut fra den 
samme nøkkelen som det øvrige kapitaltilskottet er fordelt etter. (En nøkkel som ble laget i 
2003 basert på 50 % vekting av produksjon og 50 % vekting av avskrivningene på 
åpningsbalansen). Hvis vi korrigerer for at NLSH og UNN fikk gå med et større underskudd 
en det som var ”meravskrivninger på åpningsbalansen” så gir denne tildelinen godt samsvar 
med ”beregnet meravskrivninger pr. HF. Dette gir følgende fordeling av økt rammetilskudd til 
kapital: 
 
Helse Finnmark HF 10,8 mill. kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 41,9 mill. kr. 
Nordlandssykehuset HF 23,1 mill. kr. 
Helgelandssykehuset HF 10,0 mill. kr. 
 
Eier krever at Helse Nord RHF samlet leverer et økonomisk resultat i balanse. Det betyr i 
praksis at alle helseforetak og RHF i sum må levere et økonomisk resultat som er 0 eller 
bedre. Dette kravet kan oppfylles enten ved å kreve at alle HF og RHF minst skal gå i 
økonomisk balanse eller ved å stille ulike krav til de enkelte HF, men slik at summen av 
resultatkravene innebærer at foretaksgruppen samlet oppnår de økonomiske krav. 
 
Det er flere grunner til at kravene til de enkelte HF bør nyanseres. De enkelte HF står foran 
ulike fremtidige krav og forventninger. Resultatene av ny inntektsfordelingsmodell er fulgt 
opp i fordelingen mellom HF noe som betyr at særlig Helgelandssykehuset HF får økt sine 
inntekter betydelig i 2008. Nå er resultatet av inntektsfordelingsmodellen implementert fullt 
ut for den somatiske virksomheten. Det betyr at økningen i intern pasientmobilitet og at 
fortsatt relativ nedgang i befolkningen på Helgeland vil bety at Helgelandssykehuset HF i 
årene fremover må forvente at inntektsmodellen vil medføre årlige trekk i inntektene fra det 
nye høye nivået i 2008. Det foreslås derfor at Helgelandssykehuset HF pålegges å gå med 
overskudd i 2008 både for å styrke foretakets økonomi, men også for å unngå å komme i en 
situasjon allerede i 2009 som vil kreve at foretaket må nedbemanne fra et midlertidig høyt 
nivå. 
 
UNN og særlig Nordlandssykehuset HF står overfor store fremtidige investeringer som krever 
at foretakene styrker økonomien og bygger opp egen likviditet både for å kunne investere, 
men også for å kunne håndtere de fremtidige driftskonsekvensene av de nye anleggene. Ideelt 
sett burde også disse to foretakene gått med overskudd i 2008, men det er avdekket så store 
omstillingsutfordringer at det foreslås å kreve at de går i økonomisk balanse i 2008. 
 
Helse Finnmark HF, har så langt i år vist en positiv utvikling, foretaket har vedtatt og satt i 
verk flere omstillingstiltak med effekt både i 2007 og 2008. Den økonomiske effekten av 
overtakelsen av ambulansetjenesten får full effekt i 2008 og vil øke utfordringen for foretaket 
til neste år. Det er i gang flere tiltak og omlegginger som vil kunne gi foretaket økte inntekter 
og besparelser fra og med 2009. Det foreslås derfor å tillate foretaket å gå med et mindre 
underskudd i 2008. 
   
Sykehusapotek Nord HF er et veldrevet foretak som stort sett har levert regnskaper med 
overskudd. Foretaket er nå i ferd med å etablere apotekfunksjoner i tidligere Hålogaland, noe 
som betyr flere ansatte og økt omsetning. For å sikre en fortsatt god økonomisk drift i 
foretaket foreslås det å øke kravet til overskudd noe fra tidligere år. 
 
RHF vil i 2008 forvalte totalt ca 800 mill kroner direkte på vegne av foretaksgruppen. Både 
for å sikre effektiv bruk av disse midlene og for å bidra til å styrke resultatet i foretaksgruppen 
foreslås det å stille krav til overskudd i driften av den regionale enheten, RHF-et. 



 
 
På denne bakgrunn anbefaler administrerende direktør at samlet resultatmål for Helse Nord 
fastsettes til 0 mill. kr. i underskudd for 2008, men at det settes individuelle krav som følger:  
 
Helse Finnmark HF underskudd opp til 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 
 
3.2 Endringer i helseforetakenes driftsrammer for 2008 
Punktene under redegjør for endringene som foreslås i forhold til driftsramme vedtatt budsjett 
2007. 
 
Videreføring av justeringer i 2007 
Det foreslås å videreføre justeringer foretatt i løpet av 2007 i henhold til tabellen under, jf. 
vedlegg 1. Justeringene prisjusteres med 4,3 %. 
 
Psykisk helsevern – medarbeider med brukererfaring – 0,2 mill. kr. til UNN og NLSH 
Psykisk helsevern avskrivningsmidler til ferdigstilte prosjekt 2,9 mill. kr. til Finnmark, 0,3 
mill. kr. til UNN og 1,284 mill. kr. til NLSH. 
Styrking av bemanning revma – 0,375 til UNN og NLSH 
Kompetanseutvikling hab/rehab – 0,25 til UNN 
Regional koordinerende enhet opptrening 0,4 mill. kr. UNN 
Styrking av pasienttelefon 0,35 mill. kr. ved NLSH  
 
Vedtaket i styresak 58-2007 Planrammer 2008 om økt avkastningskrav på boligkapitalen 
foreslås oppretthold. 
 
Kompensasjon for lønns- og prisstigning 
Helseforetakene kompenseres med 4,3 % pris- og lønnsvekst. Andel av basisrammen som 
gjelder finansiering av kapital foreslås fordelt etter egen nøkkel, se nedenfor. 
 
Videreføring av ekstra basisramme fra 2007 
Det er foreslått i statsbudsjettet å videreføre styrking av rammetilskuddet på 225 mill. kr. 
(st.prp. nr 44 (2006/2007) fra 2007 til 2008. Administrerende direktør foreslår å videreføre 
tildeling til helseforetakene fra 2007: 
Helse Finnmark HF  30,0 mill. kr. 
UNN   77,6 mill. kr. 
NLSH   62,4 mill. kr. 
Helgeland  40,0 mill. kr. 
 
Tildelingen var fordelt med 50 % til somatikk og 50 % til prehospitale tjenester. 
 
Økt kapitaltilskudd 
Helse Nord er foreslått tildelt 189 mill. kr. i økt rammetilskudd til gjenanskaffelse og 
fornyelse av utstyr, jfr. pkt. 2.2.1. Administrerende direktør anbefaler at helseforetakene 
driftsrammer foreslås justert samlet med 86 mill. kr., jfr. pkt 3.1 om fastsettelse av 
resultatmål. I tillegg foreslås det å styrke tildeling til Nordlandssykehuset HF med 20 mill. kr. 
for å finansiere økte kapitalkostnader ved utbygging Nordlandssykehuset trinn 1. Resterende 
83 mill. kr. i styrket kapitaltilskudd foreslås avsatt til styrets disposisjon. 



 
 
Det foreslås videre å styrke helseforetakenes investeringsevne med 15 mill. kr. ved å 
priskorrigere tidligere kapitaltilskudd på 331 mill. kr. Som fordelingskriterium benyttes 
relativ fordeling av tidligere kapitaltilskudd (331 mill. kr.) som gir følgende fordeling mellom 
helseforetakene: 
 
Helse Finnmark HF:  1,885 mill. kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  7,322 mill. kr. 
Nordlandssykehuset HF:  4,035 mill. kr. 
Helgelandssykehuset HF:  1,758 mill. kr. 
 
Som kompensasjon for kapitalkostnader av ferdigstilte prosjekter innenfor opptrappingsplan 
psykisk helsevern foreslås tildelt kr 865 000,- til Helse Finnmark HF og kr 385 000,- til 
Nordlandssykehuset HF. Dette er helårsvirkning av prosjekter ferdigstilt i løpet av 2007. 
 
Styrking RUS-behandling og Prehospitale tjenester 
I budsjettforslaget legges det til rette for en generell aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på 
nasjonalt nivå med 1,5 %. Det er lagt til grunn 80 % marginalkostnad, og Helse Nord er 
foreslått tildelt 74,2 mill. kr.. Styrkingen gjelder behandling som er omfattet av de 
aktivitetsbaserte tilskuddsordningene og behandling som i all hovedsak finansieres i 
basisbevilgningen som psykiatri, prehospitale tjenester og RUS-behandling.  
 
Administrerende direktør foreslår å styrke helseforetakenes driftsrammer med 10 mill kr til 
RUS-behandling og 20 mill kr til Prehospitale tjenester som delvis finansiering av den 
ønskede aktivitetsøkning og kvalitetsforbedring som er i gang. For Rus-behandling foreslås 
midlene fordelt mellom helseforetakene i forhold til innbyggere i opptaksområde. For 
Prehospitale tjenester foreslås disse fordelt i forhold til dagens relative andel av basisramme 
til Prehospitale tjenester justert skjønnsmessig i forhold til befolkningsmengde i 
opptaksområde. 
 
Dette gir følgende forslag til fordeling: 
 
 Rus-behandling Prehospitale tjenester
Helse Finnmark HF kr. 1 576 000,- kr. 3 500 000,-
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 3 907 000,- kr. 7 600 000,-
Nordlandssykehuset HF kr. 2 835 500,- kr. 5 400 000,-
Helgelandssykehuset HF kr. 1 681 500,- kr. 3 500 000,-
Sum  kr. 10 000 000,- kr. 20 000 000,-
 
Resterende økning i basisrammen, 44,2 mill. kr., foreslås avsatt sentralt. 
 
Innføring av ny inntektsfordelingsmodell 
I styresak 84-2007 vedtok styret ny regional inntektsfordelingsmodell. Styret vedtok 
modellalternativet som baseres på et abonnement med 95 % ISF-pris for region og 
”sentralsykehuspasienter” legges til grunn for fordelingen av det somatiske rammetilskuddet 
til helseforetakene. I tillegg vedtok styret et strukturtilskudd på 30 mill. kr. som fordeles likt 
mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Resultatet av denne modellen i 
forhold til fordeling av rammetilskudd til somatikk i 2007 er vist i tabellen under: 



 
 

Fordeling Fordelt 2007 Endring
Helgeland 409 699 391 705 17 994
Nordland 854 672 861 264 -6 592
UNN 1 762 982 1 772 485 -9 503
Finnmark 341 341 343 240 -1 899
SUM 3 368 693 3 368 693 0  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes rammetilskudd til somatikk justeres i tråd med 
vedtaket i styresak 84-2007. Dette betyr en omfordeling fra UNN, NLSH og Helse Finnmark 
HF med til sammen nesten 18 mill. kr. for 2008.  
 
Takstendring lab/røntgen 
Poliklinisk refusjon for laboratorie- og røntgenvirksomhet justeres ned slik at takstenes andel 
utgjør 40 % av totalfinansiering. Dette gjøres for å likestille finansieringsordningen med øvrig 
poliklinisk virksomhet. Basisrammetilskuddet til helseforetakene er justert opp tilsvarende. 
Fordelingsgrunnlag er regnskapsførte polikliniske inntekter for lab/rtg-virksomhet per 2. 
tertial 2007. Dette gir følgende fordeling mellom helseforetakene 
 
Helse Finnmark HF kr 2 735 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 24 258 000,- 
Nordlandssykehuset HF kr 11 619 000,- 
Helgelandssykehuset HF  kr 3 689 000,- 
 
I den vedtatte inntektsfordelingsmodellen ligger en fast kompensasjon som oppgjør mellom 
helseforetakene. Denne kompensasjonen er ikke oppdatert siden reformoppstart. Styret har 
ved behandling av ny inntektsfordelingsmodell vedtatt at helseforetakene skal igangsette 
registrering av laboratorievirksomhet som skal danne vurderingsgrunnlag for eventuell ny 
oppgjørsordning. Tildeling av økt ramme pga nedjusterte takster gjøres derfor midlertidig. 
  
TNF-Hemmere 
Fra 1.juni 2006 fikk de regionale helseforetakene overført ansvaret for legemiddelgruppen 
TNF-hemmere fra folketrygden (blåresept-ordningen). Helse Nord ble i 2007 tildelt 132 mill. 
kr. i økt basisramme til dette formålet. Midlene ble vedtatt fordelt til helseforetakene delvis i 
forhold til produksjon (behandling for inneliggende) og delvis i forhold til 
befolkningsstørrelse.  
 
Et av formålene med endringen var å styrke priskonkurransen mellom produsentene og hindre 
forbruksvridning som følge av ulik finansieringsordning for ulike preparater. For å støtte opp 
om formålene med endringen er det behov for å refordele tildelingen som ble gjort i 
2006/2007. Administrerende direktør foreslår å tildele midlene for 2008 i tråd med 
behovskomponenten i vedtatt inntektsfordelingsmodell. Samtidig skal helseforetakene 
fakturere andre helseforetak for behandling av inneliggende pasienter som ikke tilhører eget 
opptaksområde. Endringen gjør at det ikke er lenger er forskjell på finansieringsansvar for 
inneliggende behandling og behandling som foregår utenfor sykehuset (selvadministrert 
behandling). Dette gir en omfordeling av 7,323 mill. kr. fra UNN til de andre helseforetakene.  
I forslag til statsbudsjett for 2008 overføres finansieringsansvaret for ytterligere en TNF-
hemmer, Raptiva og immunmodulerende MS-behandling fra folketrygden til helseforetakene. 
Det foreslås å tildele økt basisramme på henholdsvis 6,4 mill. kr. og 22,1 mill. kr. til 
helseforetakene etter behovskomponenten i inntektsfordelingsmodellen. 



 
 
Dette gir følgende forslag til fordeling  
 

 Omfordeling TNF-
hemmere 

Tildeling Raptiva Tildeling MS-
behandling 

Helse Finnmark HF 561 000,- 1 000 000,- 3 449 000,-
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

-7 323 000,- 2 481 000,- 8 554 000,-

Nordlandssykehuset HF 4 655 000,- 1 796 000,- 6 194 000,-
Helgelandssykehuset HF 2 107 000,- 1 123 000,- 3 873 000,-
 
Andre endringer 
Basisrammen til NLSH økes med 3,6 mill. kr. for døgnkontinuerlig vakt for 
redningshelikopteret i Bodø.  
 
Økte midler til RUS-behandling foreslås tildelt tilsvarende tildeling i 2007. Dvs. 0,65 mill. kr. 
til LAR-behandling tildeles UNN og 4,3 mill. kr. til RUS-behandling tildeles relativt i forhold 
til antall innbyggere i opptaksområdet. 
 
Ansvar for betaling til Norsk Helsenett foreslås overført til helseforetakene fra Helse Nord 
RHF. Helseforetakenes driftsrammer økes i tråd med betalingsansvaret med: 
 
Helse Finnmark HF kr 1 580 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 3 015 000,- 
Nordlandssykehuset HF kr 3 335 000,- 
Helgeland kr 2 810 000,- 
 
Det foreslås å fordele kr. 200.000 hver til Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF for 
å styrke brukermedvirkningen i psykiatri. 
 
Endringer i rammetilskudd til RHF 
Basis inntektsramme til RHF foreslås fastsatt til 617 mill. kr.. I utgangspunktet beholder RHF 
15 mill kroner av tilleggsbevilgningen på 225 mill kroner og mottar ca 19 mill kroner i 
”avkastning på boligkapitalen” fra HF. Innenfor disse rammene håndterer RHF sentralt, trekk 
i nasjonal inntektsfordeling på 21 mill kr. realøkning i kostnadene til Luftambulanse på 13 
mill kroner, økt kostnader pasientskade og økte kostnader til nasjonalt nødnett. 
Det samme gjelder trekk for overføring til nasjonale forskningsetiske komiteer og overføring 
til nasjonalt helsebibliotek. 
 
3.3 Basisramme per helseforetak  
Følgende basisramme foreslås per helseforetak: 
 

(alle tall i 1000 kr)

Basis 
inntektsramme 
2008

Prosentvis 
fordeling

Helse Finnmark HF 798 407                   12 %
UNN HF 3 105 809                45 %
Nordlandssykehuset HF 1 707 718                25 %
Helgelandssykehuset HF 699 448                   10 %
 RHF/styrets disp 617 257                   9 %
Sum 6 928 638                
Sykehusapoteket Nord rammefinansieres ikke, men har inntekter fra varesalg. 
 
For spesifikasjon av rammene pr. funksjon vises til vedlegg 2. 



 
 
3.4 Ramme øremerket tilskudd  
Pasienttransport 
Tilskuddet fra 2007 videreføres prisjustert i 2008. Fordelingen mellom helseforetakene 
foreslås videreført. 
 
For fordeling mellom helseforetakene vises til vedlegg 1. 
 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra 
Øremerket tilskudd til forskning på 51 mill. kr. budsjetteres på RHF, og fordeles senere i 
henhold til fastsatte retningslinjer for fordeling av midler i samarbeidsorganet med 
universitetet. 
 
Av tilskudd til nasjonale medisinske kompetansesentra fordeles 39,5 mill. kr. til UNN. 
Følgende senter inngår i fordelingen: 
 
Nevromuskulært kompetansesenter 6,0 mill. kr. 
Nasjonalt telemedisinsk senter  28,6 mill. kr. 
Nasjonalt senter for antibiotikaresistens 2,9 mill. kr. 
Regionalt fagmiljø for autisme 1,85 mill. kr. 
Regionalt fagmiljø for narkolepsi 0,16 mill. kr.  
 
NLSH tildeles kr 490 000,- til regionalt fagmiljø for ADHD/Tourettes syndrom. 
 
Tilskudd til arbeidsgiveravgift 
Tilskudd som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift videreføres i tråd med fordeling i 
2007. 
 
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner, nasjonal andel luftambulanse og Viken senter 
Helse Nord er tildelt 151,8 mill. kr. til kjøp fra opptreningsinstitusjoner. Tilskuddet er en 
videreføring av tilskudd i 2007. I tillegg er Helse Nord tildelt statlig tilskudd til luftambulanse 
på 64,1 mill. kr. og 42,1 mill. kr. til kjøp av tjenester fra Viken senter.  
 
Tildeling til utdanning 
Økt tildeling til praksisveiledning medisinerstudenter tildeles i tråd med relativ fordeling av 
annen tildeling til dette formålet. 7, 44 mill. kr. til Helse Nord over post 70 som 
kompensasjon for til økt antall studieplasser i medisin. Dette gir følgende fordeling: 
 
Helse Finnmark HF  kr 88 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 7 117 000,- 
Nordlandssykehuset HF  kr 134 000,- 
Helgelandssykehuset HF  kr 102 000,- 
 
3.5 Investeringsrammer og likviditet 
Lånerammer og likviditet  
Ramme for investeringslån fordeles mellom regionene etter søknad og ut ifra signaler 
vurderes det som realistisk at Helse Nord innvilges 50 mill kr i 2008 til utbygging NLSH.  
Ved utgangen av 2007 har Helse Nord en samlet lånegjeld på 1159 mill kr. Ved utgangen av 
2007 vil lånesaldo være på ca 1140 mill kr gitt et låneopptak på 50 mill kr.  
 
Helse Nord har en ramme for kassakreditt på 400 mill kr. Foreløpig budsjettet bygger på 
estimater og vil bearbeides videre til konsolidert budsjett. Det foreligger ikke avklaring for 
hvordan økte pensjonskostnader skal håndteres i 2008. I statsbudsjett 2008 er dette omtalt: 



 
 
” Pensjonskostnader i helseforetakene 
I tråd med helseforetaksloven, fører de regionale helseforetakene sine regnskaper etter 
regnskapsloven. Norsk regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt en ny veiledning for fastsettelse 
av økonomiske forutsetninger ved pensjonsberegning for ytelsesbaserte pensjonsordninger. 
De økonomiske forutsetningene har stor innvirkning på de regionale helseforetakenes årlige 
pensjonskostnader, og implementering av denne veiledningen vil kunne bidra til større 
svingninger og mindre forutsigbarhet i beregning av årlig pensjonskostnad. Regjeringen vil 
komme tilbake til håndteringen av eventuelle større avvik som måtte oppstå som følge av disse 
svingningene. Det påpekes at disse økonomiske forutsetningene ikke vil påvirke den årlige 
pensjonspremien, og implementering av denne veilederen får dermed ingen likviditetsmessig 
effekt.” 
 
Oppdatering av pensjonsberegningen i seg selv gir ikke noen likviditetsmessig effekt. Basert 
på de forutsetningene som nå ligger i budsjettet vil ny pensjonspremie øke 
likviditetsbelastningen med 256 mill kr. i 2008. Dette tilsvarer en reduksjon i 
likviditetsbeholdningen på størrelse med halve investeringsbudsjettet for 2008. 
 
Gitt at resultatkravet nås og gjennomføring av investeringsbudsjettet vil foretaksgruppens 
ramme for kassakreditt være fullt disponert i 2008 og det vil være knapphet på tilgjengelig 
likviditet mot slutten av året.  
 

                        Likviditetsbudsjett 2008

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resulta t 0
Ord inæ re avskrivninger 680 000
Økt pensjon -223 000
Diff pensjonskostnad / p remie -33 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 424 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2007 0
Investeringsbudsjett 2008 -579 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -579 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbeta ling  ved  opp tak av ny langsiktig  g jeld  50 000
Avdrag Lån -68 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -18 000

Netto endring i kontanter 01.01.2007-31.12.2007 -173 000

IB  01.01.2008 Estima t  -245 000
UB 31.12.2008 -418 000

 
 
Det legges til grunn at eier enten godkjenner økt ramme for kassakreditt eller tilfører likviditet 
for å håndtere økte pensjonspremier.  
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Planrammer investering 2008  
Styret behandlet i sak 68-2007 investeringsrammer for 2008 og finansieringsprinsipp. Totalt 
vedtok styret en investeringsramme på 595 mill kroner basert på en forutsetning om at 375 
mill kroner skulle dekkes over basisrammen og 220 mill kroner i lån.  
 
I forslag til statsbudsjett øker regjeringen ”bevilgningen til å dekke kapitalkostnader med 189 
mill kroner og signaliserer et lån på 50 mill kroner til Nordlandssykehuset trinn 2. 
Basert på denne oppdaterte informasjonen foreslås det å fastsette investeringsrammen for 
2008 til 579 mill kroner. Investeringsrammen er fastlagt på følgende måte: 
 

 
Investerings-

ramme 
 Mill kr. 
Basisramme 2007 393
Prisjustering 15
Økt ramme 2008 189
Sum fordelt i basis til Helse Nord 597
 
 - Avdrag -68
 + Lån 50
SUM 579
 
Ved å ta utgangspunkt i det som er lagt i basisrammen for 2007, legge til prisjustering og 
forventet økt basisramme kommer en frem til at det kan investeres for 597 mill kroner i Helse 
Nord RHF. Dette er i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) beregning og 
oversikt. 
 
HOD legger da til grunn at årets avdrag, beregnet til 68 mill kroner må trekkes fra denne 
rammen. Ved å legge til forventet lån til NLSH trinn 2 kommer en frem til en samlet 
investeringsramme på 579 mill kroner for 2008. Dette er 16 mill kroner lavere enn forutsatt i 
styresak 68-2007. 



 
 
Med utgangspunkt i en oppdatert gjennomgang av fremdriftsplanen for Nordlandssykehuset 
trinn 2 foreslås det nå å redusere investeringsrammen med 20 mill kroner for 2008. I tillegg 
viser den foreløpige prognosen fra Nordlandssykehuset HF, at det er stor risiko knyttet til 
foretakets mulighet for å komme i balanse i 2008. Det foreslås derfor allerede nå å redusere 
investeringsrammen til foretaket med ytterligere 15 mill kroner for 2008 i denne omgang. 
 
UNN har også lagt frem en foreløpig prognose for 2008 som viser at foretaket per dato ikke 
har en klar plan for å oppnå styrets krav om balanse i 2008. Det foreslås derfor nå å redusere 
investeringsrammen til foretaket med 13 mill kroner. 
 
Sykehusapotek Nord HF er i ferd med å etablere sykehusapotek i UNN (tidligere 
Hålogaland). Det foreslås å sette av en investeringsramme på 1,5 mill til slike 
bygningsmessige tiltak. 
 
Det foreslås å sette av en ramme på 45,2 mill kroner for å gjennomføre regionale IKT 
prosjekter. 
 
I tillegg foreslås det satt av 30,5 mill kroner til styrets disposisjon. 
 
Styret har allerede vedtatt at investeringsrammene er betinget av at det foreligger 
styrebehandlede analyser i de respektive HF som redegjør for en forpliktende plan for å oppnå 
eiers fremtidige resultatkrav, inklusive de planlagte investeringer. 
For at foretakene skal få disponere den basisfinansierte investeringsrammen kreves det at 
styret for foretaket vedtar et budsjett i reell balanse med tiltak for å løse 
omstillingsutfordringen og normal usikkerhet. 
 
For å godkjenne lånefinansierte investeringer, i praksis Nordlandssykehuset trinn 2, kreves det 
i tillegg at det foreligger en langsiktig økonomisk analyse som under de kjente forutsetninger 
(herunder styrets vedtak i budsjett 2008 og styresak 68-2007) viser at helseforetaket også vil 
klare å oppnå fremtidig økonomisk balanse.  
 
Planrammene knyttes konkret til forventet økonomisk resultat i det aktuelle budsjettår. Siden 
likviditeten til Helse Nord RHF og det enkelte HF er en begrensende faktor for 
investeringsnivået, vil underskudd måtte få konsekvenser for investeringsrammen. 
Investeringsrammen del 1 reduseres da tilsvarende forventet avvik fra eiers styringsmål.  
Med utgangspunkt i de foreløpige tilbakemeldinger fra foretakene foreslås det derfor allerede 
nå å varsle en avkorting av investeringsrammene til NLSH og UNN.  
 
Dersom det foreligger reelle forpliktende planer for å oppnå balanse fra HF styrene til RHF 
styrets behandling av konsolidert budsjett i februar 2008 skal det vurderes å revurdere 
avkortningen av investeringsrammene til UNN og NLSH.. 
 
Dersom det senere skulle vise seg at foretakene likevel kan klare å oppnå økonomisk balanse i 
2008, kan styret senere i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene igjen øke 
investeringsrammene til opprinnelig nivå for disse to foretakene eller øke rammen det noen av 
de øvrige foretakene. 



 
 
I utgangspunktet foreslås følgende investeringsrammer for 2008: 
 
Forslag til investeringsramme 2008. Detaljert oversikt           (1000 kr)

Helse Finnmark HF 2002-2006 2007 2008 Sum 
Opptrappingsplan psykiatri 75 980         18 100            94 080        
Psykiatri utover opptrappingsplanen 7 000              7 000          
Utstyr og ombygging 25 000            19 000         44 000        
Planlegging Kirkenes 15 000         15 000        
Ambulanser 31 000            20 000         51 000        
Sum 2008 Helse Finnmark 81 100          54 000        

UNN HF 2002-2006 2007 2008 Sum 
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 45 000         50 000            95 000        
Utstyr og ombygging Tromsø 86 000            74 000         
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik 24 090            
A-fløy -               -              
Ambulanser Tromsø 30 000            
Ambulanser Harstad/Narvik 3 650              
Opptrappingsplan psykiatri Narvik 15 640         9 800              25 440        
UNN Narvik 15 000         35 000         50 000        
Sum 2008 UNN 203 540        109 000      

NLSH HF 2002-2006 2007 2008 Sum 
Opptrappingsplan psyk klinikkavd 29 290         29 290        
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd 1 300           1 000              2 300          
Opptrappingsplan psyk Lofoten 34 970         34 970        
Modernisering Lofoten 21300 19 700            41 000        
Opptrappingsplan psyk idømt beh. 7500 19 100            26 600        
Opptrappingsplan/tiltaksplan psykiatri 75 800         75 800        
Opptrappingsplan rus/psykiatri 15 500         10 000            25 500        
Psykiatri ombygging søsterhjem 45 800         45 800        
Modernisering Bodø fase 1 371 000       80 800            451 800      
Modernisering Bodø plan/prosjektering 50 000         50 000        
Modernisering Bodø fase 2-5 30 000         185 000       215 000      
Modernisering Vesterålen 24 000         20 000         44 000        
Legevakt Vestvågøy 3 000           3 000          
Utstyr og ombygging 29 000            40 000         69 000        
Utstyr og ombygging Vesterålen 8 910              8 910          
Ambulanser 30 350            30 350        
Sum 2007 NLSH 198 860        323 800      

Helgelandssykehuset HF 2002-2006 2007 2008 Sum 
Felles akuttmottak Mosjøen 40 500         40 500        
Utstyr og ombygging 27 000            15 000         42 000        
Ambulanser 23 000            23 000        
Sum 2008 Helgelandssykehuset HF 50 000          15 000        

2002-2006 2007 2008 Sum 
Sykehusapoteket HF 1 500            1 500          3 000          

-              
Helse Nord IKT 14500 14 500        

-              
RHF felles regionale prosjekt 15 000            45 200         60 200        

-              
Til RHF styrets disposisjon 30 500         30 500        
Total investeringsramme 550 000        579 000       
 



 
 
Av RHF-ets andel på til sammen 75,7 mill kroner foreslås 45,2 mill kroner disponert til 
fellesregionale IKT prosjekter, hovedsakelig i regi av Helse Nord IKT, mens 30,5 mill kroner 
holdes igjen til styrets disposisjon.  
 
4. Status økonomi og omstillingsutfordring  
Samlet resultatprognose for 2007 viser ved utgangen av september et underskudd i 
størrelsesorden 455 mill kr. Dette er om lag 300 mill kroner dårligere enn vedtatt styringsmål 
på 135 mill kroner. Korrigert med engangseffekter i 2007 justeres prognosen til 400 til 450 
mill kr for 2007. 
 
Erfaringene frem til nå viser at det er flere forhold som har medført dårligere økonomiske 
resultat enn planlagt. De viktigste forklaringsfaktorene har vært: 
 
− Økt bruk av personell ut over planlagt opptrapping 
− Lønnsvekst ut over de nasjonale forutsetningene 
− Manglende planer for omstilling og manglende tiltak 
− Manglende effekt av vedtatte tiltak 
− Ikke realistisk og komplette budsjett 
− Ikke entydige og klare ansvars og myndighetsforhold 
− Mangelfulle planer og tiltak for å realisere gevinster av investeringer og andre større 

utviklingsprosjekt. 
 
I budsjettprosessen er det en tett dialog mellom HF og RHF for å sikre en best mulig og 
enhetlig oversikt over foretakenes omstillingsutfordring i 2007 og 2008, samt årsak til og 
sammensetningen av utfordringen i forhold til forklaringsvariablene listet opp over. 
 
Ved ferdigstillelsen av denne saken, er ikke gjennomgangen og dialogen rundt størrelsen på 
omstillingsutfordringen helt sluttført. Spesielt gjelder dette i forhold til UNN og 
Nordlandssykehuset HF som har de største differansene mellom prognose 2007 og 
balansekrav 2008. Foreløpige analyser viser at foretakene så langt står foran 
omstillingsutfordringer på til sammen 416 mill kroner i 2008 som det arbeides med å utvikle 
og iverksette tiltak for å løse. Status per dato fordeler seg slik mellom helseforetakene: 
 

 
Helseforetak 

 
Prognose 

2007 

Estimert 
samlet 

utfordring 
2008 

Planlagt løst 
gjennom tiltak  

Under 
planlegging 

(uløst) 

Helse Finnmark HF -50 mill kr -55 mill kr 45 mill kr -10 mill kr 
UNN -234 mill kr  -245 mill kr 120 mill kr -125 mill kr 
Nordlandssykehuset HF -155 mill kr -115 mill kr 50 mill kr -65 mill kr 
Helgelandssykehuset HF -36 mill kr -1 mill kr 6 mill kr 0 
Sykehusapoteket Nord 2 mill kr 0 0 0 
Helse Nord RHF 18 mill kr 0 0 0 
Samlet Helse Nord 455 mill kr -416 mill 

kr 
221 mill kr -215 mill kr 

 
Selv om Helse Nord RHF har fått økt sine inntekter betydelig, betyr dette fortsatt høy risiko i 
forhold til økonomisk måloppnåelse. Det må planlegges og gjennomføres et betydelig 
omstillingsarbeid i foretakene, samtidig som det rettes høy fokus på risikofaktorer, realisme 
og gjennomføringsevne.  



 
 
5.  Samlet budsjettforslag for Helse Nord RHF  
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt budsjetteres 
det med 10,14 mrd kroner i inntekter i 2008. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF 
og som i overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller 
private spesialister og sykehus. Andre inntekter til helseforetakene som egenandeler, 
barnehage- og husleieinnteker er ikke inkludert. 
 
Budsjett 2008 Helse Nord (alle tall i 1000 kroner) Regnskap 2006 Vedtatt budsjett 2007 Forslag 2008 *

Basistilskudd 5 755 796 6 119 485 6 928 638
ISF-inntekter 1 327 605 1 348 894 1 566 806
ISF-inntekter av gj.pas.kostnader 120 542 118 160
Gjestepasientinntekter 22 153
Polikliniske inntekter 434 007 370 000 350 000 **
Øremerkede tilskudd 1 587 526 1 194 922 1 294 768
Annen driftsinntekt 202 608
Sum inntekter 9 247 629 9 354 069 10 140 212

Kjøp av helsetjenester 8 823 679 8 962 795 9 724 714
Lønnskostnader 93 894 101 453 37 191
Avskrivninger og nedskrivninger 31 375 42 389 19 557
Annen driftskostnad 244 236 258 703 353 524 ***
Sum driftskostnader 9 193 184 9 365 340 10 134 986

Driftsresultat 54 445 -11 272 5 226

Annen renteinntekt 37 715 45 300 73 824
Annen rentekostnad -23 476 -40 000 -55 816
Nedskriving av finansielle annleggsmidler -786 668

Årsresultat -717 984 -5 972 23 234

* Budsjettet er uten Helse Nord IKT
** Poliklinikkinntekter vil bli slått sammen med ISF-inntekter
*** Inneholder en rekke udisponerte summer  

 
Inntektsøkningen i forhold til statsbudsjettet i fjor er 8,4 %. Dette er i hovedsak: 
 
• Prisjustering på 4,3 % 
• Kapitaltilskudd på 189 millioner kroner 
• Videreføring av 225 millioner kroner i ekstrabevilgning fra St.prp. nr. 44 
• Midler til økt aktivitet på 74,2 millioner kroner 
• Overtakelse av ansvar for immunmodulerende MS-behandling 
• Overtakelse av ansvar for flere TNF-Hemmere (Raptiva preparat). 
• Videreføring av økning innen rusbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

innført som ekstrabevilgning i 2007. 



 
 
I tabellen under er inntektsrammens fordeling vist i prosent av totale inntekter. 
 
Inntekt Budsjett 2007 Budsjett 2008 
Basistilskudd 64 % 68,3 % 
ISF-inntekter og polikliniske inntekter 20 % 18,9 % 
Øremerket tilskudd 13 % 10,0 % 
Andre inntekter 2 % 2,8 % 
Inntekt Budsjett 2007 Budsjett 2008 
Basistilskudd 64 % 68,3 % 
ISF-inntekter og polikliniske inntekter 20 % 18,9 % 
Øremerket tilskudd 13 % 10,0 % 
Andre inntekter 2 % 2,8 % 
 
95,9 % av inntektene foreslås disponert til kjøp av helsetjenester, hvorav hovedvekten fra 
egne helseforetak. 
 
Kjøp av helsetjenester Budsjettforslag 2008 %-vis fordeling 
Kjøp av offentlige helsetjenester 8 501 197  87,4 % 
Tilskudd til forskning 70 750 0,7 % 
Pasienttransport 600 800 6,2 % 
Luftambulanse inkludert nasjonalt tilskudd 255 400 2,6 % 
Kjøp fra private, utenlandsbehandling etc. 296 567 3,0 % 
Sum 9 724 714 100 % 
 
 



Vedlegg 2  
 
Forslag til Basis driftsramme pr helseforetak 
 
 

Finnmark UNN Nordland Helgeland
Vedtatt budsjett 2007 714 538 934            2 836 221 578        1 504 959 782           587 993 182            
Psykisk helsevern - medarbeider brukererfaring 200 000                  200 000                     
Psykisk helsevern - avskrivningsmidler 1 100 000                300 000                  934 000                     
Psykisk helsevern - avskrivningsmidler 1 800 000                350 000                     
Bemanning reuvma 375 000                  375 000                     
kompetanseutvikling hab/ rehab 250 000                  
reg koordinerende enhet opptrening 400 000                  
Styrking pasienttelefon 350 000                     
SUM justert budsjett 07 (ikke inkludert bevilgning RNB) 717 438 934            2 837 746 578        1 507 168 782           587 993 182            
Prisjustering 28 819 715              114 605 087           60 733 363                23 497 616              
Avkastningskrav boligkapital vedtatt styresak 58-2007 (4 800 000)               (8 790 000)              (4 210 000)                (1 600 000)               
Videreføring av bevilgning i St.prp nr 44 30 000 000              77 600 000             62 400 000                40 000 000              
Kapitaltilskudd 10 808 000              41 977 000             23 133 000                10 082 000              
Kapitaltilskudd trinn 1 NLSH 20 000 000                
Styrking kapitaltilskudd 1 885 000                7 322 000               4 035 000                  1 758 000                
Helårseffekt kap. Opptrapping psykiatri 865 000                   385 000                     
Betaling Norsk helsenett 1 580 000                3 015 000               3 335 000                  2 810 000                
Regional inntektsfordelingsmodell (1 900 000)               (9 500 000)              (6 600 000)                18 000 000              
Døgnkontinuerlig tilstedevakt redningshelikopter Bodø 3 600 000                  
TNF-Raptiva overføring ansvar 1 000 000                2 481 000               1 796 000                  1 123 000                
Refordeling TNF-hemmere 561 000                   (7 323 000)              4 655 000                  2 107 000                
Immunmodulerende MS-behandling 3 449 000                8 554 000               6 194 000                  3 873 000                
Psykisk helsevern - medarbeider brukererfaring 200 000                   200 000                   
LAR 650 000                  
Rusbehandling 689 000                   1 706 000               1 238 000                  734 000                   
Reduksjon røntgen/ labtakst 2 735 000                24 258 000             11 619 000                3 689 000                
Styrking ambulanse 3 500 000                7 600 000               5 400 000                  3 500 000                
Styrking Rusbehandling 1 576 000                3 907 000               2 835 500                  1 681 500                
SUM forslag budsjettramme 08 798 406 649            3 105 808 665        1 707 717 645           699 448 298            

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse Finnmark UNN Nordland Helgeland
Sum opptrappingsplan psykisk helse (kap 743, post 75) 33 111 852 67 649 493 44 103 958 33 902 545
Justert budsjettramme 2007 44 370 102 75 641 086 73 078 203 29 770 725
Justert for ub rukte mid ler 2007 8 000 000 2 000 000 5 000 000
Justert nivå 2007 52 370 102 75 641 086 75 078 203 34 770 725
Prisjustering 2 251 914 3 252 567 3 228 363 1 495 141
Alta  og  Karasjok 4 000 000
Klinikkavd  Bup, Lofoten, rus/ psykia tripost 2 922 000
Enhet idømt beahnd ling 2 700 000
Sum 58 622 017 78 893 653 83 928 566 36 265 866
Ubrukte mid ler p r 31.12.07 0 0 -7 000 000 -2 000 000
Ramme 2008 58 622 017 78 893 653 76 928 566 34 265 866

3. Øremerkede midler/ Andre inntekter Finnmark UNN Nordland Helgeland
Syketransport 177 795 000 145 765 000 176 457 000 98 430 000
Omlegg ing a rbeidsg iveravg ift 42 158 000 21 808 000
NST 28 600 000
Senter for antib iotika resistens 2 900 000                
NMK 6 000 000
Nasjona lt kompetansenettverk for autisme 1 850 000
Reg iona lt fagmiljø na rkolepsi 160 000
Reg iona lt fagmiljø  ADHD/ Tourette 490 000
Praksisutdanning 88 000 7 116 000 134 000 102 000
Sum 177 883 000 234 549 000 198 889 000 98 532 000
Sum øremerkede midler+psykplan 236 505 017 313 442 653 282 817 566 134 797 866
Sum budsjettramme 2008 1 034 911 666 3 419 251 318 1 990 535 211 834 246 164  
  



Vedlegg 3 
 
Forslag til funksjonsfordelt ramme 
 
 
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 96 226             190 773           127 823           77 644             492 465     
Luftambulanse 18 114             6 612               14 881             8 642               191 301           239 550     
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 897                  2 505               753                  2 312               28 574             35 040       
Psykisk helsevern 159 373           505 942           440 197           82 916             26 717             1 215 146  
Rus 17 821             116 551           23 553             11 043             168 968     
Kapital 59 906             221 811           141 933           53 377             83 000             560 027     
Særskilt funksjon 63 915             140 934           10 660             4 764               220 273     
Somatikk 382 156           1 920 681        947 919           458 749           164 898           3 874 402  
Pensjon -                   -                   -                   -                   -            
Ikke fordelt på formål 55 081             55 081       
Felleskostnader/administrasjon 67 685             67 685       
Totalt 798 407           3 105 808        1 707 717        699 449           617 256           6 928 638   
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DRØFTINGSPROTOKOLL – DRØFTINGER IHHT HOVEDAVTALEN OG 

ARBEIDSMILJØLOVEN - MELLOM KONSERNTILLITSVALGTE FRA LO-STAT, 
Unio, YS, AKADEMIKERNE, SAN - SAMT VERNETJENESTEN PÅ 

ARBEIDSTAKERSIDEN OG HELSE NORD RHF PÅ ARBEIDSGIVERSIDEN DEN  
30. OKTOBER 2007 I BODØ 

 
Tilstede fra arbeidstakersiden: 
Kari B Sandnes   LO-Stat  
Kirsti Jacobsen   UNIO  (pr telefon) 
Tone Bjerknes   KVO  (pr telefon) 
 
 
Forfall: 
Stig-Arild Stenersen  Akademikerne 
Bjørn Are Ernstsen  SAN   
Odd Oskarsen   YS    
 
Tilstede fra arbeidsgiversiden: 
Lars Vorland 
Edvard Andreassen 
Erik Skjemstad 
Jann Georg Falch 
Åshild Nordnes 
 
Møtet ble satt kl 12.30 
 
AGENDA: 
 

• Drøfting – Budsjett 2008 
 

Det kom ingen innsigelser på innkallingen og det forelagte drøftingsgrunnlag. 
 
Drøfting – Budsjett 2008 
 
Jann Georg Falch orienterte om prosessen fram til styresak, herunder tidligere utsendte notat i 
samme sak og informasjonsmøte 23.10.2007. 
 
Det ble informert om at RHF-budsjettet ikke vil bli behandlet i denne saken, samt endring av 
resultatkrav for enkelte foretak. Videre viser foreløpig oppsummering av omstillingstiltakene 
at det blir nødvendig å holde igjen noe på investeringssiden for å bufre mot eventuell 
manglende måloppnåelse. 
 
KTV/KVO stilte oppklarende spørsmål. 
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Det ble åpnet for drøfting. 
 
 
Oppsummert mente KTV/KVO at det har vært en god prosess fram til foreliggende resultat. 
 
 
Partene er enige om at vedtakspunktene i saken justeres ihht dialogen i dette møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.      Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 
Helse Finnmark  underskudd inntil 10 mill kr. 
UNN HF   balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF Overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF Overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF  Overskudd 2,5 mill kr. 
 
 
 
2.      Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal drøftes med 
tillitsvalgte og leggs frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger før den legges 
fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 

 
 
3.      For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte  
• vise planlagt fremdrift i tid  
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
4.      Det legges opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som 2007. Aktiviteten innenfor 

prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. 
 
5.      Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes til 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 
6.      Investeringsrammen fastsettes til totalt 579 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 50 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

Helse Finnmark HF  kr.   54,0 mill 
UNN HF   kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset  kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset  kr.   15,0 mill 
Sykehus apotek nord  kr.     1,5 mill 
Helse Nord RHF  kr.   75,7 mill 

 
 
7.      Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2008: 
 

a.       Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

 
b.      Universitetssykehuset skal prioritere regionfunksjonene tekst fra Kristian[j1] 
 
c.       Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik 
at disse pasientgruppene ivaretas. 

 
d.      Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske 

senger. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles 
medisinsk/kirurgisk [j2]sengepost. 

 
8.      Helseforetak som i tertialregnskap 1 avlegger regnskap som er i tråd med vedtatt 

styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås vil få økt sin 
basisramme for å starte opp prioriterte tiltak. 

 
 
KTV/KVO tar det framlagte budsjettforslag til orientering.  
 
 
 
         
 
 
        (sign.) 
        Edvard Andreassen  
        Helse-Nord RHF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merknad [j1]:  

Merknad [j2]:  



 
 

4 

(sign.) 
Kari B Sandnes       
LO-Stat        
 
 
(sign.) 
Kirsti Jacobsen    
UNIO 
 
 
(sign) 
Bjørn Are Ernstsen 
SAN 
 
 
(sign.) 
Tone Bjerknes 
Konsernverneombud 
 
 
 
 
Vedlegg: Dokumentasjon på spørsmål og svar under møtet 
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Vedlegg til drøftingsprotoll av 30.10.07. 
 
Spørsmål og svar vedrørende styresak budsjett 2008: 
 
Opptrapping av fagplaner - finansiering 

• konkret 74 mill fire midler – 30 mill – 10 mill ambulanse – 20 rus – resten holdes 
igjen inntil foretakene går i balanse – så legges det ihht vedtatte planer. 

 
Habiliteringsplan implementering – 2008 eller senere - finansiering. 

• Planen vedtas senere d.å. – prinsipalt – med henvisning til neste budsjettrunde 
 
ISF-ordning – 1% trekk for kodeforbedring – er det mulig- spiller personellmessige faktorer 
inn? 

• Skal være medisinsk korrekt koding – vi har et DRG-nettverk som skal jobbe med 
dette. Nasjonale tall viser at indeksen øker uten at det kan spores tilbake til tyngre 
pasienter. Det er dette det er justert for i vår tildeling. 

• Hvordan arbeidet organiseres mhp kompetanse ressurser osv. vil også kunne påvirke 
kodingen. 

 
Overskudd Helgelandssykehuset – hvorfor krav til dette foretaket? 

• Viser til ny inntektsfordelingsmodell – får en styrking på 18 mill kr som følge av dette 
– altså en stor inntektsøkning. For det andre er det kriteria i modellen som vil være 
virksom i 2008. Dette forsterker virkningen ytterligere i Helgelandssykehuset HF. 
Inntektsøkningen er forbigående og foretaket bør ikke bruke midlene til å bygge opp 
driftsnivået.  

• Dette gir kr 5 mill. styrkning av likviditet til Helgeland 
• Helgeland kan få tildelt midler for styrking av nye tiltak dersom de når kravet. 

 
Vedrørende insentiver til økonomisk drift. Hvordan skal prosessen være for å få tildelt disse 
pengene.   

• Prinsippet om insentiver er viktig 
• Det vil bli tildelt midler ihht allerede vedtatte planer om aktivitetsøkning (prioriterte 

områder). 
• Det er styret som skal gjøre endelig vedtak på dette området 

 
Vedrørende insentiver – vil kunne føre til at et foretak ikke kommer i den nødvendige 
posisjon til å kunne gi et likeverdig tilbud – konflikt. 

• Må vurderes sak for sak dersom dette senario skulle oppstå 
 
RHF-budsjettet – økning?  

• Økning 20% KVO-stilling 
• Økning 100.000,- reisebudsjett 

 
Omstilling – erfaringsmessig manglende konsekvensanalyser – Helse Nord RHF sin 
oppfølging av foretakene – er dette tema? 

• Dette har fått mye større fokus i oppfølgingen av foretakene 
• Det ligger et forbedringspunkt i oppfølgningen av avviksmodulen i kvalitetssystemet 
• Det har vært kjørt noen enkle øvelser mot helseforetakene for å få harmonisert 

forståelse av de reelle tall. Dette framgår også av vårt forslag til vedtak. 
 
Følges dette opp? 
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• Ja – blant annet gjennom RHF sin oppfølging av foretakene 
 
Eksempel NLSH – nov/des – kutt i aktivitet – budsjettinnstramming mot slutten av året - hvert 
år 

• Budsjettkuttene styrebehandles – og det er styret i det enkelte foretak som er ansvarlig 
for budsjettgjennomføringen. 

 
Omstillingsavsnittet er positivt i utgangspunktet. Det er imidlertid viktig at dette 
gjennomføres fullt ut ute i foretakene og at dette følges opp på begge sider. Det må være en 
hovedregel at AMU- og drøftingsprotokoller følger sakene. 
 
Vedrørende finansiering av  MS-medisin 

• Et ledd i omleggingen av den totale finansiering og ment å være fullfinansiert 
 
Norsk helsenett – kostnadene legges ut til foretakene – hvorfor? 

• På grunn av stor usikkerhet i kostnadsutviklingen i utgangspunktet lå utgiften på RHF. 
Nå er en mer stabil kostnadsfordelingsmodell utviklet – derfor legges budsjettet på 
dette området ut. 

 
Vedrørende investering vs. drift 

• Det foreslås en trimming av investeringsrammen til NLSH og UNN. Kan endres ved 
budsjettbehandlingen i januar dersom utviklingen bedrer seg i foretakene. 

 
 
Investeringsplan 2008 – felles regionale prosjekter i ingen prosjekter i 2008? 

• Forslaget er 45,2 mill – styrets disposisjon (investering) 
 
KTV/KVO stiller spørsmål ved realismen i balansekravene? 

• Sykehusapoteket HF må har et effektiviseringskrav – det samme med RHF. 
• Helgelandssykehuset er omforent med resultatkravet 
• Etter diskusjon i foretaksgruppen er en omforent at Helse Finnmark HF får gå med 10 

mill. i underskudd 
• Når det gjelder de største foretakene – er balansekravet - framfor krav om overskudd 

en beslutning ut i fra en realistisk vurdering 
 
Hva menes med ikke entydig -  klare ansvars og myndighetsforhold? 

• Avvik mellom fullmakt til å pådra utgifter og budsjettansvar 
• Det kreves en gjennomgang av dette i foretakene 

 
Vedrørende tiltak for å vurdere risiko 

• Oppfølging av de enkelte omstillingsplanene 
• RHF etterspør videre realisme i budsjettet 
• Internrevisjon av fullmakt og myndighetsforhold i foretakene 
• Kontinuerlig forbedring av planer 
• Økt bruk av personell – fokuseres sterkt fra RHF 

 
Vedrørende ”sørgefor” ansvaret -  undervisningsvirksomhet jf oppdragsdokument – vs. 
rekruttering 

• Det henvises til oppdragsdokumentet 
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KTV/KVO framholdt at godt tiltak for budsjettforbedring er; – å vie oppmerksomhet til 
regionale løsninger der en bruker ressurser og kompetanse for foretaksgruppen som helhet. 
 
 
Til vedtakspunktene; 
 
Pkt 2 – upresis ift pasienttilbudet – bedre å ta bort den innledende setninger og heller tar det 
inn i konsolidert budsjett i februar. 

• Forståelsen skal være at tiltakene kan legges frem – uten at de nødvendigvis vedtas 
Setningen endres for å tydeliggjøre dette 

 
Det skal inn at konsekvensvurderingen skal forelegges vernetjenesten og tillitsvalgte 
 
Pkt 3 

• Tiltak og effekt – også for ansatte - endres 
 
Pkt 4 

• Aktivitet 2007 videreføres - prioritering område forskning og rus 
 
pkt 5 

• detaljeres i vedlegg 
 
pkt 6 

• justeres ned med 16 mill – liten effekt pga mindreforbruk på trinn 2 NLSH i 2008 
• UNN – 13 mill 
• NLSH – 16 mill 

 
Pkt 7 

• Oppdatering av tekst for UNN samkjøring med forslag til oppdragsdokument 
• Tekst på 7c justeres ihht dialogen i møtet – ordet omstillingsarbeid fjernes. 
• Tekst 7d justeres ihht forårets vedtak 

 
Pkt 8 

• Justering ihht de konkrete planene. 
 
 


