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Styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen  

– rammer og føringer 
 
 
Formål  
I styremøte, den 20. juni 2010 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering. 
Disse to sakene la premisser, rammer og føringer for budsjett 2011. Forslag til statsbudsjett 
som ble lagt fram, den 5. oktober 2010 medfører behov for fastsetting av endelige rammer for 
2011.  
 
Denne styresaken fremmes for å:   
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2011. 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og RHF-et. 
• vedta samlet investeringsvolum og fordeling av investeringsramme i 2011. 
• redegjøre for foretaksgruppens økonomiske utfordringer og status i budsjettarbeidet.  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt. 
Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.   

 
Sammendrag 
Helse Nord har fra saldert budsjett 2010 til forslag 2011 fått økt de ”frie inntektene” med i 
overkant av 100 mill kroner. Dette er ca. 150 mill kroner mer enn lagt til grunn i styresak 71-
2010 og gir handlingsrom som foreslås disponert i saken.   
 
Tidligere fastsatt strategi for budsjett 2010 og årene fremover, senest redegjort for i styresak 
71-2010, står fast. For å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover og gjennomføring av 
investeringsplan budsjetteres det med overskudd. I juni 2010 vedtok styret et budsjettert 
overskudd på 185 mill kroner for foretaksgruppen samlet, hvorav 143 mill kroner ble 
budsjettert sentralt. Med bakgrunn i økte bevilgninger foreslås planlagt overskudd økt til 250 
mill kroner, hvorav 208 mill kroner sentralt. Dette er midler som holdes tilbake nå, men som 
etter hvert skal fordeles til helseforetakene for å håndtere økte avskrivningskostnader av 
strategiske investeringer. Ved realisering av resultatkravene i årene fremover vil det økte 
overskuddet bidra til at investeringer kan økes eller at planlagte investeringer kan 
fremskyndes. Helseforetakenes resultatkrav står fast.  
 
Helseforetakene i Helse Nord må gjennomføre vedtatt omstilling og realisere effektene av 
sine planlagte tiltak, slik at de økonomiske målene nås. Foreløpig gjennomgang viser at 
helseforetakene har omstillingsutfordringer i størrelsesorden 185 mill kroner i 2011 som 
planlegges løst. Dette er omtrent samme nivå som i budsjett 2010. Adm. direktør vurderer 
risikoen som moderat.  
 



Statsbudsjettet legger opp til en samlet aktivitetsvekst på 1,4 %. Adm. direktør foreslår i saken 
tak for aktivitetsbaserte inntekter og forslag til vridning av aktivitet.  
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF fikk en orientering om 
sakens hovedinnhold i notats form tilsendt i forkant av samarbeidsmøte, den 9. november 
2010.  
 
Sak om Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 8. juni 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 

2. Partene er enige i at styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering 
av forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten 
som må løses innenfor fordelte rammer. Endringsarbeid og omstilling må skje i nært 
samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter. 

 
Statsbudsjett 2011  
Våren 2010 kom det signaler om et stort behov for å redusere statens utgifter. 
Fagdepartementene ble bedt om å redegjøre for konsekvensene av et reelt kutt på 4 %. Senere 
ble disse signalene dempet. På denne bakgrunn ble det i styresak 71-2010 lagt til grunn en 
forventning om uendret inntektsramme for sektoren fra 2010 til 2011 (nullvekst). 
 
Helse Nord fikk i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennomført en 
simulering av den nasjonale inntektsmodellen basert på oppdaterte tall. Denne simuleringen 
av ett av kriteriene i modellen viste at Helse Nord, på tross av vekst i folketallet, reduserte sin 
relative andel av befolkningen, slik at Helse Nords netto basisramme ville bli redusert med ca. 
34 mill kroner. Dette ble det tatt hensyn til i planprosessen ved å planlegge for en 
realreduksjon i inntektene på 35 mill kroner i 2011.  
 
Statsbudsjettet for 2011 innebar betydelig bedre økonomiske rammebetingelser enn det som 
var lagt til grunn i planrammene. I sum har Helse Nord 150,1 mill kroner mer til disposisjon 
enn forutsatt. Økningen består av følgende: 
 
Endrede budsjettforutsetninger, jf styresak 71-2010 Mill kr 
Økt aktivitet 90,7
Organisatoriske endringer UNN 10,9
Opptrappingsplan RUS 2,5
Økt aktivitet radiologi 5,5
Effekt av inntektsmodell 45,0 ( +10 i stedet for -35)
Div trekk -7,0
avvikling fysioterapirefusjon i sykehus 1,0
forskning 1,5
Sum 150,1  
 



Viktige forhold i statsbudsjettet: 
• Krav om økonomisk balanse 

Eier krever at Helse Nord samlet leverer et økonomisk resultat i balanse. Det betyr i 
praksis at alle helseforetakene og RHF-et i sum må levere et økonomisk resultat som er 0 
eller bedre.  

 
• Lagt til rette for en gjennomsnittlig aktivitetsvekst på 1,4 % 

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2010. Det legges det til rette for en aktivitetsvekst på om lag 4,5 
% innen poliklinisk virksomhet og 1,1 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF). Helse 
Nords basisramme foreslås økt med 90,7 mill kroner til å finansiere økt aktivitet. 

 
• Krav om økt behandlingskapasitet innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser, særlig 

innenfor MR og CT 
Helse- og omsorgsdepartementet vil i oppdragsdokumentet for 2011 stille krav om at 
Helse Nord RHF øker behandlingskapasiteten innenfor polikliniske radiologiske 
undersøkelser, særlig innenfor MR og CT. Helse Nords basisbevilgning økes med 5,5 mill 
kroner til formålet.  

 
• Økt fokus på kvalitet 

o Fristbrudd aksepteres ikke 
o Krav om bedre pasientsikkerhet 
o Krav om større fokus på oppfølging av Helsetilsynets rapporter 
o Krav om 100 % oppfyllelse av krav til epikrisetid, det vil si innen syv dager  
o Krav om å redusere ventelister 
o Korridorpasienter aksepteres ikke. Det vurderes å innføre økonomiske sanksjoner. 

 
• Vridning fra døgn til dag 

For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern reduseres basisbevilgningen til Helse Nord med 3,4 mill kroner.  

 
• Oppdatering inntektsmodell 

Oppdatering av kriterieverdier og kostnadsandeler i inntektsmodellen oppveier effekt av 
relativ befolkningsendringer, slik at Helse Nord får en netto økning i basis på 10 mill 
kroner, i stedet for et trekk på 35 mill kroner. Økt tildeling til Helse Nord skyldes i 
hovedsak at andelen som fordeles på bakgrunn av kostnader til prehospitale tjenester har 
økt.  

 
Endring som følge av inntektsmodell 
• Trekk for befolkningsnedgang  -33 mill  
• Oppdatering kriterieverdier   -13mill 
• Oppdatering kostnadsandeler +59 mill 
• Omfordeling oppgaver -3 mill 
• Netto +10 mill  det vil si 45 bedre enn forutsatt i juni 
 
Reduksjon i inntektene i årene fremover som følge av befolkningsendringer må påregnes.   
 



• Forskning 
Helse Nord får en realvekst på 1,5 mill kroner til forskning som følge av relativt høyere 
forskningsaktivitet. 

 
• Pensjon 

HOD vil komme tilbake med nye føringer, når pensjonskostnadene for 2011 er klar. 
Endringer i parametre og effekt av pensjonsreformen vil gi store utslag i enkelt år. Dette 
ser vi foreløpig bort fra i vår planlegging,  

  
• Deflator 3,1 %.  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnsjustering på 3,1 % i 2011, hvorav 
lønnskompensasjon utgjør 3, 25 % og prisvekst 2,1 %. 

 
• Styrking rusomsorg 

Statsbudsjettet foreslår å styrke rusomsorgen i Helse Nord med 2,5 mill kroner.  
 
• Samhandlingsreform 

Tiltak i 2011 til samhandlingsreformen finansieres med økt bevilgning. 
 
• Liten økning i egenandeler 
• Raskere tilbake videreføres. 
• Prosjekt for finansiering av sykestuer videreføres (8,2 mill kroner).  
• Sammenslåing av UNN til en rapporteringsenhet innen ISF medfører at basisrammen til 

Helse Nord økes med 10,9 mill kroner, da tilsvarende reduksjon forventes innen ISF.   
 
Budsjettopplegg 2011 og økonomisk resultatkrav  
I juni 2010 vedtok styret et budsjettert overskudd på 185 mill kroner for foretaksgruppen 
samlet, hvorav 143 mill kroner ble budsjettert sentralt. Med bakgrunn i økte bevilgninger 
foreslås planlagt overskudd økt til 250 mill kroner, hvorav 208 mill kroner sentralt. Dette er 
midler som holdes tilbake nå, men som etter hvert skal fordeles til helseforetakene for å 
håndtere økte avskrivningskostnader av strategiske investeringer. Ved realisering av 
resultatkravene i årene fremover vil det økte overskuddet bidra til at investeringer kan økes 
eller at planlagte investeringer kan fremskyndes.  
 
Helseforetakenes resultatkrav som ble vedtatt i styresak 71-2010 står fast, men sentralt 
budsjettert overskudd foreslås økt til 208 mill kroner. 
 
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +0 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 
 
Eventuelle salgsgevinster ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet økes tilsvarende.  
 



Forslag til prioriteringer 2011 
Adm. direktør foreslår å disponere de økte inntektene slik at det blir mulig å fortsette den 
positive utviklingen og legge til rette for langsiktig styring og planlegging. Det økte 
økonomiske handlingsrommet foreslås disponert, slik at kvaliteten på pasientbehandlingen 
bedres samtidig som en styrker den langsiktige økonomiske handlefriheten.  
 
Helse Nords effektivitet gikk ned i 2009 (Samdata) på grunn av lavere aktivitet med en 
relativt sett høyere bemanning enn i 2008. Det betyr at vi har potensial for økt aktivitet i 2011 
uten tilførsel av midler. I 2012 vil samhandlingsreformen tre i kraft. Selv om ikke den 
endelige inntektsmodellen er klar enda, vil deler av våre inntekter bli overført til kommunene. 
Vi må legge opp en langsiktig strategi som vil hjelpe oss til å opprettholde økonomisk 
handlefrihet også etter at samhandlingsreformen trer i kraft. 
 
De økte midlene foreslås benyttet slik: 
• Øke mulighetene for å investere, økte investeringer i medisinteknisk utstyr og/eller 

fremskynde oppstart av nytt lokalsykehus.  
• Sette av midler til kvalitetsforbedrede tiltak. Her vil en prioritere tiltak som sikrer bedre 

kvalitet i helsetilbudet, gjennomforbedring av prosesser og rutiner og ikke gjennom 
permanent økt drift. 

• Styrke rammene til helseforetakene. 
• Styrke noen prioriterte områder. 

 
I sum foreslås følgende fordeling: 
 

 
 
Planrammene ble i styresak 71-2010 redusert med 35 mill kroner som følge av forventet trekk 
i den nasjonale inntektsmodellen. Siden dette ikke ble tilfelle, foreslås trekket reversert. 
Tilbakeføring av 15 mill, kroner til RHF-et foreslås avsatt til samhandlingstiltak, folkehelse, 
oppfølging av pålegg i oppdragsdokument og gjennomføring av lønnsomme prosjekter. 
Tilbakeføring av 20 mill kroner til helseforetakene innebærer en styrking sammenlignet med 
forutsetningene i juni 2010.  
 
Det foreslås å sette av 35 mill kroner av inntektsveksten til å gjennomføre ulike 
prosjekter/tiltak som vil gi positive effekter på kvaliteten på pasientbehandlingen.  
Eksempelvis tiltak som forbedrer rutiner, informasjonsflyt og arbeidsformer generelt. Midlene 
budsjetteres hos RHF-et i vedtatt budsjett, og det foreslås at adm. direktør fordeler midlene til 
helseforetakene etter søknad. 
 

Disponering av handlingsrom Mill kroner  Merknad 
Redusert trekk HF 20,0 Styrke foretak 
Redusert trekk RHF 15,0 Økt samhandling, folkehelse med mer 
Org endring UNN til UNN 10,9 Motpost lavere ISF 
Opptrapping Rusbehandling 2,5 Opptrappingsplan 
Økt kjøp radiologi 5,5 Oppstart økt tilbud UNN/Helgeland/private 
Avikling fysitorerapirefusjon til HF 1,0 Teknisk endring 
Diverse trekk videreføres -6,3 Videreføres HF  
Økt forskning 1,5 Økt forskning 
Tiltak for å bedre kvalitet i pasientbehandling 35,0 Forbedre prosesser/system osv 
Økt overskudd 2011 65,0 Øke mulighetene for å investere. 
Sum disponert 150,1 



Noen av endringene er av teknisk karakter og foreslås videreført fullt ut. Det gjelder endring i 
finansiering av fysioterapi i sykehus og effekt på ISF-inntekt som følge av omorganisering 
ved UNN. 
 
Økt bevilgning til rusbehandling nyttes til å øke tilbudet, knyttet til Helse Nords 
rusbehandlingsplan. Økt bevilgning foreslås fordelt slik: 
• 0,5 mill kroner til utdanning og oppdatering av personell i DPS som får et økt ansvar for 

rusbehandling (budsjetteres hos RHF)  
• 1,0 mill kroner til drift av ny rusinstitusjon i Bodø 
• 1,0 mill kroner til drift av ny rusinstitusjon i Mo i Rana 
 
Økt bevilgning 5,5 mill kroner til utredning/radiologi foreslås disponert som bidrag til å 
bygge opp økt kapasitet i egne helseforetak. I 2011 foreslår adm. direktør å tildele UNN 2 
mill kroner til drift av MR i Narvik (foreslås investert i saken) og 2 mill kroner til oppstart ny 
MR ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Dette er et engangstilskudd for 2011 og 
omdisponeres i Helse Nord fra 2012. Resterende bevilgning på 1,5 mill kroner avsettes hos 
RHF til økt kjøp fra private. 
 
I styresak 71-2010 redegjorde adm. direktør for at oppfølging av smittevernplanen/utvidelse 
av infeksjonsposten ved UNN måtte prioriteres fra 2011. Det vil ikke være mulig å etablere 
tilstrekkelig kompetanse for håndtering av mer sjeldne, potensielt alvorlige 
infeksjonssykdommer annet enn ved regionssykehuset, og utvidelsen vil ha en regional effekt. 
Det foreslås bevilget 5 mill kroner til utvikling av infeksjonspost ved UNN i 2011, med sikte 
på en videre opptrapping på ytterligere 5 mill kroner i 2012. Når opptrappingen er fullført, vil 
bevilgningen fordeles i henhold til inntektsmodellen.  
 
Adm. direktør foreslår å tildele UNN 1,5 mill kroner til etablering av bakvaktsordning ved 
sykehus i Longyearbyen på Svalbard. 
 
Adm. direktør foreslår å tildele UNN og NLSH 0,3 mill kroner hver som økt bidrag til 
finansiering av ansatte med brukererfaring innen psykisk helsevern/rusomsorgen. Det er 
tidligere lagt 0,2 mill kroner i basisrammen til dette formålet.   
 
Forslag til basisramme per helseforetak fremkommer av tabellen:  
 
Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  
 



Aktivitet 
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2010, basert på aktivitet og regnskap for første tertial og juni 2010.  
 
For å understøtte målet om høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til rette for en aktivitetsvekst 
på om lag 4,5 % innen poliklinikk, mens det innen innsatsstyrt finansiering er lagt til rette for 
en vekst på 1,1 %. 
 
Samdata har påvist at produktiviteten i Helse Nord er redusert i 2009 og er lavere enn i øvrige 
regioner. Dette viser at det er potensial for å levere mer helsetjenester pr. krone i Helse Nord. 
Samtidig har vi på enkelte områder for lange ventetider, og det oppstår fristbrudd. Disse 
utfordringene må løses gjennom å øke aktiviteten på områdene. Disse forholdene medfører at 
det er behov for en mindre aktivitetsvekst totalt i Helse Nord, samtidig som at aktiviteten må 
vris til ønskede områder.  
 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,32 mrd kroner (sum ISF og polikliniske 
inntekter). Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgningen fordeles mellom helseforetakene 
ut fra estimat for produksjon 2010 med noen tilpasninger. Det foreslås en relativt sterkere 
vekst ved UNN og delvis NLSH som følge av endret funksjonsfordeling i foretaksgruppen.  
 
Helseforetakenes budsjetterte inntekter for ISF og poliklinikk skal i sum ikke overstige 
overslagsbevilgningen i tabellen nedenfor: 
 
Overslagsbevilgning (1000 kr) Sum estimat 2010 prisjustert Realvekst % Overslag 2011 kr sum ISF/poliklinikk 
Helgeland 298 210                                              1,2 % 302 000                                                        
NLSH 603 631                                              1,6 % 613 400                                                        
UNN 1 030 845                                          1,9 % 1 051 000                                                     
Finnmark 250 913                                              1,4 % 255 000                                                        
RHF (budsjett) 11 308                                                0,0 % 11 300                                                          
Sum 2 194 907                                          1,7 % 2 232 700                                                      
 
Adm. direktør foreslår videre at aktiviteten i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal 
vris fra innleggelser til dagbehandling og poliklinikk, og fra generell kirurgi til medisinsk 
fagområde. Tilbudene skal innrettes for å redusere lange ventetider innen psykiatri, ortopedi, 
fedmebehandling, ablasjonsbehandling (hjerteflimmer) samt røntgenundersøkelser. Tilbudene 
ved UNN og NLSH skal tilpasses vedtatte funksjonsfordelte prosedyrer innen kreftkirurgi og 
urologi. Helse Nord RHF vil fram mot konsolidert budsjett og endelig oppdragsdokument 
spesifisere måltall (DRG-poeng) pr. helseforetak innenfor disse områdene.  
 
Både innen somatikk og psykisk helsevern er det en ønsket utvikling at aktiviteten fremdeles 
vris fra døgnopphold til dag- og polikliniskbehandling. Dette gir grunnlag for mer 
kostnadseffektiv behandling.     
 
Videre vedtok styret i styresak 71-2010 at:  
Aktivitetsveksten innen psykisk helsevern, rus og kronikeromsorgen skal være større enn for 
somatikken. Dette kravet vil ligge fast, inntil den nødvendige oppbygging av 
satsningsområdene er oppnådd. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg må 
aktiviteten fremdeles styrkes. 
 
 



Budsjett Helse Nord RHF 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt budsjetteres 
det med 12,81 mrd kroner i inntekter i 2011. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF-
et, og som i overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller 
private spesialister og sykehus. Andre inntekter som tilfaller helseforetakene direkte, for 
eksempel egenandeler, barnehage- og husleieinntekter, er ikke inkludert i morselskapets 
regnskap og budsjett. 
 
Budsjett 2011 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2009 Vedtatt budsjett 2010 Budsjettforslag 2011

Basistilskudd 9 306 436 9 666 157 10 079 132
Aktivitetsbasert inntekt 2 111 020 2 160 346 2 251 890
Annen driftsinntekt 382 572 462 382 479 769
Sum driftsinntekter 11 800 027 12 288 885 12 810 791

Kjøp av helsetjenester 11 178 847 11 625 170 12 004 390
Varekostnad 67 0 0
Lønnskostnader 129 478 158 245 162 987
Avskrivninger og nedskrivninger 40 162 57 727 67 584
Andre driftskostnader 283 962 323 053 388 755
Sum driftskostnader 11 632 516 12 164 195 12 623 716

Driftsresultat 167 511 124 690 187 075

Finansinntekt 67 735 73 338 73 125
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -82 461
Annen finanskostnad -52 947 -55 028 -52 200
Årsresultat 99 838 143 000 208 000  
 
Det vises til styresak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF for mer informasjon om RHF-
budsjettet. 
 
Likviditet og investeringsrammer 
Foreslått budsjettopplegg og investeringsplan for 2011 medfører at likviditeten i 
foretaksgruppen styrkes noe i 2011. Økt overskudd bidrar til dette. Tildelt lån for 2010 vil 
ikke tas opp før i 2011, og Helse Nord vil ikke ta opp ytterligere lån i 2011. Dette bidrar til at 
finanskostnader minimeres.  
 
Kassakredittrammer reduseres samlet med 550 mill kroner i sektoren. Dette vil ikke ha noen 
praktisk betydning for Helse Nord RHF i 2011. 
 
Helseforetakene har bedret sin likviditetssituasjon, og det er behov for endring av 
helseforetakenes rammer for kassakreditt. Nordlandssykehuset HF som skal investere tungt 
fremover har behov for økte rammer, mens øvrige helseforetaks rammer kan reduseres. Det 
fremmes egen sak om dette i løpet av våren 2011.  
 
I styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering ble investeringsrammen for 2011 
fastsatt til 805,6 mill kroner, og rammen ble fordelt mellom helseforetakene. Planrammene for 
perioden 2011-2018 ble økt betydelig som følge av gode resultat, bedre likviditet og økt 
bærekraft.  
 
Adm. direktør foreslår å øke UNN’s investeringsrammene for 2011 med 8 mill kroner til 
anskaffelse av MR i Narvik. Bakgrunnen for dette forslaget er god økonomistyring og 
betydelig bedre likviditet i helseforetaket. Øvrige rammer står fast.  
 



Realisering av resultatkrav 2011 og årene fremover vil kunne medføre endringer i rullering av 
planen i juni 2012. Investeringsrammer for 2011-2018 fremkommer av vedlegg 2.  
Investeringsrammen for RHF på 200 mill kroner foreslås fordelt slik: 
 
Forslag til investeringsbudsjett 2011 tall i mill 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 
Helseradionett 3,0 
Helse Nord Styringsportal 4,9 
GAT 

 
2,4 

Nytt HR-system 15,0 
Regionale IKT-systemer 123,0 
Helse Nord IKT 

 
26,0 

IKT-ustyr RHF 1,0 
Kvalitet/omstilling 10,0 
Styrets disp   13,7 
Sum   200,0 
 
Det foreslås å sette av en ramme på 10 mill kroner til investeringer i HF-ene som bidrar til 
bedre kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Det pågår nå anskaffelsesprosesser for flere regionale IKT-systemer. Investeringsbehovet vil 
avhenge av hvilke løsninger en ende opp med. Det kan derfor bli nødvendig å justere 
rammene i ettertid. 
 
Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Samlet resultatprognose for 2010 viser et positivt resultat i størrelsesorden 190-250 mill 
kroner, inkludert engangseffekter 2010 (inkludert salgsgevinster). Pensjonskostnaden vil 
kunne endre endelig resultat 2010 og kostnader 2011 betydelig, men dette ses bort fra i 
budsjettforutsetningene.   
 

 

Helse Nord RHF har stilt krav til at helseforetakene skal innføre et fireårig rullerende 
perspektiv i sin budsjettbehandling. Arbeidet er i oppstartsfasen og vil evalueres og 
videreutvikles.  

Helse Nord RHF har videre stilt krav til at helseforetakene skal levere komplette og 
konsekvensutredete tiltaksplaner for å realisere resultatkravet for 2011. Pr. utgangen av 
oktober har kun UNN en komplett konsekvensutredet plan på plass.  Helse Finnmark HF har 
identifisert omstillingsutfordring og tiltak, men flere tiltak er under gjennomarbeiding og 
risikoen i tiltakene er høy. Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF er i prosess, 
men har så langt ikke forelagt RHF en ferdig plan for budsjett 2011.  
 
Alle helseforetak behandler endelig budsjettopplegg i styremøte i desember 2010. Helse Nord 
RHF har stilt krav om at fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for 
implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og 
behandles i AMU. 
 
Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene så langt står foran omstillingsutfordringer i 
størrelsesorden 185 mill kroner i 2011 som helseforetakene planlegger å løse.  



 
Overhengeffekter av tiltak iverksatt i 2010 medfører at behovet for nye tiltak er noe lavere. 
Effekt av tiltak er risikojustert. Tiltak ved NLSH er ikke risikovurdert. 
  

UNN NLSH Helgeland Finnmark HN IKT Sum
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2010+ evt uløst omstilling) 85,9 56,0 15,5 22,0 3,4 182,8

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 36,8 6,7 43,5
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 22,4 9,5 0,5 32,4
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 25,9 5 4,6 2,5 35,5
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,5 69,5 1 2 0,9 74,0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,6 0,6
Sum tiltak 86,6 69,5 15,5 14,3 3,4 185,9

Uløst omstilling 0,7 13,5 0 -7,7 0 3,1

Budsjett 2011-2014 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN har startet virksomhetsplanleggingen for 2011 tidlig, og helseforetaket vurderer den 
som godt forankret i klinikkene. Det legges opp til at 2011 blir et konsolideringsår etter de 
store omstillingene i perioden 2008-2010. 
 
UNN har identifisert en omstillingsutfordring for 2011 på 85,9 mill kroner. Det er identifisert 
tiltak som er risikovurdert og med forventet effekt i 2011 på 86,6 mill kroner (ferdig vektet). 
Omstilling i Harstad og Narvik er et tiltak som ikke kom i gang i 2010 som planlagt. Her er 
arbeidet i gang, og det forventes effekt fra og med 2011. Tiltakene er permanente og 
inkluderer: 
• Omstilling Harstad og Narvik:  11 mill kroner 
• Utvidelse dagkirurgisk sengepost:  7,7 mill kroner 
• Omorganisering laboratoriedrift Mikrobiologi:  0,3 mill kroner 
• Økte ISF inntekter korrekt koding:  25 mill kroner 
• Reduserte kostnader gjestepasienter rus:  12,8 mill kroner 
• Reduserte kostnader gjestepasienter ortopedi:  4,3 mill kroner 
• Reduserte gjestepasientkostnader rehabilitering:  1,7 mill kroner 
• Reduserte gjestepasientkostnader Modum bad/økt bruk Viken senter:  0,9 mill kroner 
• Reduserte kostnader pasientreiser:  5 mill kroner 
• Teknisk drift mulighetsstudie:  9,6 mill kroner 
• 1 % trekk psykiatri – fordelt på tre klinikker:  6,8 mill kroner  
• Tnf-hemmere inneliggende pasienter:  1,5 mill kroner 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF har en anslått utfordring ved inngangen til 2011 på ca. 22 mill kroner. 
Foreløpig har Helse Finnmark HF identifisert tiltak for 27,7 mill kroner (uvektet). Det meste 
av dette (25,2 mill kroner) er tiltak som allerede er vedtatt, men av ulike grunner ikke 
iverksatt og har dermed ikke gitt økonomisk effekt i 2010. Enkelte av disse tiltakene vurderes 
å ha usikker økonomisk effekt og vil derfor gjennomarbeides på nytt i budsjettprosessen. Det 
er identifisert ytterligere tiltak innenfor psykisk helsevern for 2,5 mill kroner knyttet til 
gjestepasienter. Dette tiltaket er ikke vedtatt av styret i helseforetaket, men vil være en del av 
budsjettprosessen 2011. 
 
En foreløpig vekting av tiltakene viser en forventet økonomisk effekt på 14,3 mill kroner, slik 
at uløst omstillingsbehov er anslått til ca. 7 mill kroner. Usikkerheten knytter seg i hovedsak 
til sammenslåing av medisinske sengeposter ved Klinikk Hammerfest, sammenslåing av 



sengeposter ved klinikk Kirkenes og om turnusendring og omlegging fra passiv til aktiv tid 
ved bilambulansen har så stor effekt som beregnet.  
 
Tiltakene inkluderer (uvektet):  
• Overheng reduksjon sengeplasser psykisk helsevern for voksne: 5,0 mill kroner 
• 1 % trekk i psykiatriramme/reduksjon Modum Bad/økt bruk Viken: 2,5 mill kroner 
• Medisinsk sengeposter Klinikk Hammerfest 4 mill kroner 

- Etablere de medisinske avdelingene som en felles integrert avdeling 
- Etablere slagenhet i henhold til nasjonale retningslinjer 
- Etablere femdagers post   

• Ny tjenesteplan kirurgiske/medisinske leger Kirkenes: 2,8 mill kroner 
• Ansettelse av akuttleger 0,3 mill kroner (overheng) 
• Sammenslåing av medisinsk og kirurgisk sengepost Kirkenes i helgene: 2,8 mill kroner 
• Desentralisert dialysebehandling DMS Vadsø/fundusfotografering Hammerfest (1,4 mill 

kroner reduserte pasientreiser). 
• Tiltak innen prehospitale tjenester (8,9 mill kroner), bl. a. nye turnuser med overgang fra 

passiv til aktiv tid og flere faste stillinger.  
 
Nordlandssykehuset HF 
NLSH har en anslått utfordring ved inngangen til 2011 på ca. 56 mill kroner (før 
overhengeffekt av tiltak iverksatt i 2010). Utfordringen er knyttet til IKT-kostnader, 
vedlikeholdsetterslep, ruspost, akutteam psykiatri, adipositas, kostnader forbundet med 
endring i turnus og styrking av kvalitetsarbeidet.  
 
Omstillingsbehovet forventes løst gjennom forbedringer i klinikkene basert på 
overhengseffekter, nye tiltak og bedret drift, reduksjon gjestepasienter rus. Den økonomiske 
analysen hittil viser at helseforetaket foreløpig har en buffer på 13,5 mill kroner (før 
risikovurdering). Det er flere usikkerhetsmomenter i analysen, blant annet knyttet til den 
forventede forbedringen, og det er derfor viktig å ha en sikkerhetsmargin for å møte denne 
usikkerheten.  
 
Helseforetaket arbeider med nye tiltak som i løpet av november 2010 vil kvalitetssikres og 
risikovurderes. Tiltaksplanen antas ikke å gi negative konsekvenser for tjenestetilbudet. Så 
langt har helseforetaket ikke identifisert tiltak som medfører investeringsbehov, berører andre 
parter eksternt eller er i strid med oppdragsdokument. Tiltakene er så langt ikke 
styrebehandlet. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring i størrelsesorden 15 mill 
kroner (før overhengeffekt av tiltak iverksatt i 2010). Det anslås overhengeffekt av tiltak på 
ca. 9,5 mill kroner, mens helseforetaket har identifisert nye tiltak tilsvarende 6 mill kroner 
som løser utfordringen.    
 
Tiltakene inkluderer reduksjon av gjestepasientkjøp innen rusomsorg, kostnader i forbindelse 
med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekt, diverse tiltak innenfor 
ambulanseområdet og bedre kontroll og oppfølging av høykostnadsmedisin. Helseforetakets 
plan styrebehandles i desember 2010. 
 



Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT vil i 2011 nå sitt høyeste aktivitetsnivå siden etableringen.  
Plattformprosjektet er inne i utrullingsfasen og skal avsluttes i 2011. Felles driftsplattform 
skal da overtas av linjeorganisasjonen.  
 
Anskaffelse av kliniske systemer vil kreve vesentlige ressurser av HN IKT i 2011. Helse Nord 
IKT gjennomfører parallelt med dette intern omstilling og regionalisering av de deler av 
virksomheten som ikke er knyttet direkte opp mot de nevnte prosjekter. 
 
For å balansere budsjettet 2011 har Helse Nord IKT behov for å gjennomføre fire mindre 
omstillingstiltak med en samlet forventet effekt på 3,4 mill kroner.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har ikke planlagt større effektiviseringstiltak.  
 
Oppsummering  
Styret i Helse Nord RHF har i juni 2010 lagt premisser og føringer for budsjett 2011. 
Forslaget til statsbudsjett 2011 gir Helse Nord RHF økt mulighet til å styrke prioriterte 
områder i foretaksgruppen, bedre kvaliteten, redusere ventetider og legge til rette for 
realisering av investeringsplanen.  
 
I det foreslåtte opplegget legges det til rette for langsiktig styring og planlegging, og det økte 
økonomiske handlingsrommet foreslås disponert slik at kvaliteten på pasientbehandlingen 
bedres samtidig som en styrker den langsiktige økonomiske handlefriheten.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar forbehold om at endringer kan komme i Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjett for 2011. 
 
2. Styret viser til styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 117-

2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011. Disse skal ligge til grunn for virksomheten i 
2011.  

 
3. Kvalitetsarbeidet skal styrkes i 2011. Det settes av 35 mill kroner til kvalitetstiltak i 2011.  

 
4. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at  

• gjennomsnittlig ventetid reduseres, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien  
• fristbrudd ikke oppstår 
• korridorpasienter unngås 
• alle epikriser sendes innen syv dager etter utskrivning 

 
5. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 



6. Aktivitet i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til 
medisinsk fagområde for å styrke indremedisinsk ø-hjelp og kronikersatsing. Innen 
kirurgiske fag skal ev. vekst komme innen ortopedi og for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF innen funksjonsfordelte prosedyrer innen 
kreftkirurgi og urologi. 

 
7. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) skal økes med minst 4,5 %.  
 

8. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter slik de fremkommer av saken.  

 
9. Resultatkravet til helseforetakene står fast som vedtatt i styresak 71-2010 Plan- og 

budsjettpremisser 2011-2014, men sentralt budsjettert overskudd økes til 208 mill kroner:  
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0   
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
10. Basisramme for 2011 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  

 
11. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 8 mill kroner til 

anskaffelse av MR i Narvik. Øvrige rammer ble fastsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014. Samlet investeringsramme for 2011 fastsettes til 813,6 mill 
kroner. 
 



Investeringsrammen fordeles slik pr helseforetak: 
 
Helse Nord RHF  159,3 mill kroner 
Helse Nord IKT 26,0 mill kroner  
Styrets disposisjon 13,7 mill kroner 
Helse Finnmark HF 60,0 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  180,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  325,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  48,2 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill kroner  
Sum 813,6 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2011 vil investeringsrammene revurderes. 

 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Driftsrammer pr. helseforetak 

Investeringsrammer pr. helseforetak 
 



Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme 
 
 
Rammer 2011

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 538 1 347 1 033 582 0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering -14 500 2 272 5 628 4 084 2 516 0
Gjestepasientkjøp Modum Bad -11 700 1 833 4 541 3 296 2 030 0
Trekk nasjonal inntektsmodell -35 000 -35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell 20 000 -2 736 -9 049 -5 298 -2 917 0
Helsebiblioteket 1 000 -137 -465 -252 -146 0
Trykktank -500 500 0
Oppdatering inntektsmodell 6 173 -22 823 13 377 3 273 0
Rusinstitusjon Helgeland -5 000 5 000 0
1 % trekk psykiatri 16 893 -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten -13 393 13 393 0
Psykiatritiltak Helgeland -3 500 3 500 0
Sum basisramme 2011 vedtatt juni 2010 920 212 124 603 1 231 254 3 863 998 2 366 191 970 424 9 476 682
Trekk nasjonal inntektsmodell - reversering 35 000 35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell - reversering -20 000 2 736 9 049 5 298 2 917 0
Lønns- og priskompensasjon 33 946 0 36 417 111 563 68 650 28 262 278 837
Styrking kapital 2 028 7 401 4 815 1 781 16 025
Oppretting avvikling av fysioterapiref i sykehus, fra kap. 732.77 137 452 265 146 1 000
Egenandeler utførende helsepersonell - 2010sak -273 -905 -530 -292 -2 000
Norsk vitenskapsindeks, til KD kap. 281.01 -400 -400
Utførende helsepersonell- justering fra 2011, til kap. 732.76 -151 -498 -291 -160 -1 100
Organisatorisk endring UNN, fra kap. 732.76 10 900 10 900
Opptrappingsplan rus 2011, TSB 500 1 000 1 000 2 500
Vridning fra døgn PH til poliklinisk PH, til kap. 732.77 -491 -1 386 -1 266 -278 -3 421
Ansatt med brukererfaring, finansiering av eksisterende tiltak -600 300 300 0
Beredskap Svalbard -1 500 1 500 0
Økt aktivitet radiologi i 2011, engangstilskudd 2011 1 500 2 000 2 000 5 500
Generell aktivitetsvekst 2011, om lag 1,4 pst 90 727 90 727
Nasjonal inntektsmodell 2011 10 006 10 006
Infeksjonspost -5 000 5 000 0
Flyttes styrets disp. Positivt resultat 2011 -59 397 59 397 0

0
Sum basisramme 2011 vedtatt november 2010 1 004 994 184 000 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 9 920 256

Øvrig ramme 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 703            46 784     24 202     71 689     
Sykestueprosjekt 8 248        8 248       
Kvalitetsregistre 11 341       11 341     
Tilskudd til turnustjeneste 213            818           1 895       1 370       834           5 130       
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 71 317       71 317     
SUM 83 575       9 066        48 679     25 572     834           167 725   

Øremerket tilskudd 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 966       1 966       
NST+ Antibiotikaresistens 34 936     34 936     
NMK 6 658       6 658       
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 543          543          
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 145          145          
Ufordelt 300 300          
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650          
Forskning resultatbasert 62 100       62 100     
SUM 62 400       -               -           43 706     1 193       -           107 300   

TOTAL SUM 1 066 187 124 603 1 240 320 3 956 383 2 392 956 971 258 9 751 707  
 



Vedlegg 2 Investeringsrammer  
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 30 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Økt MTU 3 900 16 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 27 000 25 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 46 100 46 000 54 000 49 000 51 000 42 000 40 000

UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
A fløy 35 000 20 000 100 000 118 000 238 300 330 000 126 700
Pasienthotell UNN 10 000 150 000 140 000
Biobank 17 000
Økt MTU 48 000 43 000 0 10 000 5 000 6 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Sum UNN 165 700 180 000 130 000 210 000 223 000 338 300 446 000 426 700 290 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Økt MTU 31 500 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 10 000 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 30 000 27 500 30 000 35 000 50 000 50 000 50 000
SUM NLSH 473 500 325 400 688 800 714 600 622 800 480 100 366 200 129 100 70 000

Helgelandssykehuset HF
Omstillings midler 7 000
Etablering RUS institusjon 28 000
Økt MTU 0 30 700 15 000 15 000 15 000 15 700 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 17 400 23 700 21 400 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500

HN IKT 42 900 26 000
Sykehusapotek 1 000 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 159 300 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 13 700
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 200 000 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 50 000 100 000

Sum forslag investeringer 887 600 813 600 1 027 300 1 089 300 996 200 954 500 965 700 750 300 602 500  
  
 


