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Styresak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF  
 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2011 for Helse Nord RHF 
inklusive Helse Nord IKT og SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering). 
 
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.   

 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-
2014. 
 
I forslaget til budsjett foreslås det en mindre økning av administrasjonen, midler til prosjekter 
som er avsluttet, trekkes inn, noen prosjekter videreføres, og det foreslås noen nye. Kjøp av 
helsetjenester videreføres på samme nivå som i 2010, det foreslås ingen endringer. Budsjettet 
til kjøp av helsetjenester reduseres noe som følge av at ansvaret for å finansiere kjøp fra 
private rehabiliterings institusjoner i andre regioner og kjøp fra Modum Bad er overført til 
helseforetakene.  
 
Det er overført basisramme fra RHF-et til HF-ene for til sammen 40,7 mill kroner. Dette 
gjelder: 
• Betaling for kjøp av rehabilitering i andre regioner 
• Betaling for bruk av Modum Bad 
• Tolketjeneste i Finnmark 
• Trykktank Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
• Rusinstitusjon Helgeland 
• Infeksjonspost UNN 
 
Statsbudsjett 2011 ga Helse Nord betydelig større økonomisk handlingsrom enn forutsatt, når 
planrammene ble behandlet i juni 2010. Adm. direktør tilrår at denne økte handlefriheten 
disponeres slik at Helse Nord RHF øker sin langsiktige økonomiske handlefrihet. Konkret 
innebærer dette forslag å: 
• Øke planlagt overskudd i RHF-et fra 143 til 208 mill kroner i 2011. Dette styrker 

likviditeten og øker mulighetene til å investere i årene fremover 
• Sette av 35 mill kroner i driftsbudsjettet og 10 mill kroner i investeringsbudsjettet til å få 

gjennomført tiltak som forbedrer ledelsesinformasjon, forbedrer rutiner og pasientflyt slik 
at en unngår fristbrudd, reduserer ventetid og dermed bidrar til at kvaliteten på 
pasientbehandlingen bedres. Disse midlene skal brukes til engangstiltak i 2011 og kan 
dermed disponeres på nytt fra og med budsjett 2012.  

 
 



Medbestemmelse 
Budsjettopplegget for 2011 videreføres som forutsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering. 
Begge styresakene ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 8. juni 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
Plan og budsjettpremisser 2010-2014 
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. 

 
Investeringsplan 2011-2018  
1. Investeringsnivået økes i forhold til vedtatt investeringsplan. 
 
2. Det er nødvendig å gjennomføre nødvendige tiltak for å realisere vedtatte økonomiske 

resultatmål for å sikre gjennomføring av investeringsplanen og ambisjonene om å videre 
utvikle bygningsmassen. 

 
3. Investeringene i medisinskteknisk utstyr økes. 
 
4. Planleggingen av A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø startes opp. 
 
Det er avtalt med de konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF at det 
konsoliderte budsjettet for 2011 drøftes i forkant av styrets behandling i februar 2011. 
 
Nærmere om forslag til budsjett 2011 
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF økes reelt med 24 mill kroner fra 2010. De viktigste 
forholdene er knyttet til økt aktivitet, Helse Nord IKT og avsetning av prosjektmidler til 
gjennomføring av tiltak for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Netto finans bedres med 
3 mill kroner som følge av overskudd 2010 og planlagt resultat 2011. 
 

Tall i 1000 kroner
Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2010 2011

Styret 2 995 3 085 -3
Intern revisjon 2 640 2 719 -3
Brukerutvalg 3 600 3 600 -112
Tillitsvalgte*) 4462 4 596 -4
Adm RHF*) 58 670 63 375 2 886
SKDE 24 139 24 164 -723
HN - IKT 178 182 203 100 19 394
Prosjekter RHF 48 438 82 686 32 746
Tjenestekjøp RHF 1 097 962 1 101 904 -30 095
Sum 1 421 088 1 489 229 24 087  



*) Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og adm. For at tallene skal være sammenlignbare er justeringene også gjort i 
2010. 
 
Budsjett 2011 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2009 Vedtatt budsjett 2010 Budsjettforslag 2011

Basistilskudd 1 051 256 1 175 897 1 272 568
Aktivitetsbasert inntekt 18 436 25 300 19 162
Annen driftsinntekt 233 945 344 582 384 569
Sum driftsinntekter 1 303 636 1 545 779 1 676 299

Kjøp av helsetjenester 682 456 882 064 869 898
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 1 136 125 1 421 088 1 489 224

Driftsresultat 167 511 124 690 187 075

Finansinntekt 67 735 73 338 73 125
Annen finanskostnad -52 947 -55 028 -52 200
Årsresultat 182 299 143 000 208 000  
 
Bemanning Helse Nord RHF 
Årsverk Helse Nord RHF

Budsjett 2010 Budsjett 2011
RHF Administrasjon 49,4 52,7
SKDE 12 12
HN-IKT 167 178

Sum 228,4 242,7  
 
I forhold til budsjett 2010 slik det ble vedtatt i november 2009 øker bemanningen i Helse 
Nord RHF samlet med 14,3 årsverk, hovedsakelig i Helse Nord IKT.  
 
1. Styret i Helse Nord RHF 
Styrets budsjett er prisjustert og forutsatt uendret aktivitet fra 2010. 
 
2. Internrevisjonen 
Internrevisjonen vil arbeide i samsvar med Plan for internrevisjon 2010-2011, vedtatt av styret 
i styresak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011. Det innebærer en videreføring av 
aktivitetsnivå og budsjettramme fra 2010. Etter prisjustering er internrevisjonens budsjett for 
2011 kr 2 719 400,-. 
  
Det følger av pkt. 3 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF at komiteen skal vedta 
forslag til budsjett for internrevisjonen, for innarbeidelse i adm. direktørs forslag til Helse 
Nord RHF’s budsjett. I samsvar med dette ble det foreliggende forslag til budsjett for 
internrevisjonen behandlet og vedtatt i revisjonskomiteens møte, den 22. oktober 2010 (sak 
27/10). 
  



3. Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet til brukerutvalget er uendret fra 2010. 
 
4. Administrasjon RHF 
Det foreslås noen mindre endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen.  
 
Analytiker stilling er økt fra 20 % til hel stilling. Det er opprettet ny medisinskfaglig 
prosjektstilling, 50 % engasjement på informasjonsseksjonen og engasjement 
administrasjonsseksjonen. I tillegg er prosjektleder utdanning omdefinert fra prosjekt til fast 
stilling. Samtidig avsluttes noen engasjement i 2011. 

 
5. Konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
KTV/KVO’s budsjett er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2010. I budsjettet for 
2010 ble det imidlertid lagt inn en egen budsjettpost på kr 200 000,- for en regional samling 
for tillitsvalgte og vernetjenesten. Denne samlingen måtte avlyses i 2010 på grunn av 
askeskyen, og den er planlagt gjennomført som et årlig arrangement for å gi tillitsvalgte og 
vernetjenesten mulighet til å møtes for å videreutvikle samarbeid og medvirkning i regionen. 
 
6. SKDE 
SKDE dekker utgifter til tre regionale nodestillinger i nasjonalt servicemiljø i henholdsvis 
Helse Vest RHF, Helse Midt RHF og Helse Sør-Øst RHF, jf. avtale inngått mellom Helse 
Nord RHF og de tre andre RHF-ene. Disse kostnader budsjetteres i 2011 under kjøp av andre 
offentlige tjenester på koststed 3100. 
 
I 2011 er SKDE fullt bemannet med til sammen 21 fast ansatte medarbeidere tilsvarende 
13,95 årsverk fordelt med 6,4 årsverk på koststed 3100 Nasjonalt servicemiljø og 7,55 årsverk 
på koststed 3200 SKDE. Dette inkluderer planlagt rekruttering av den regionale 
nodestillingen i Helse Nord ved SKDE.  
 
Som både regionalt og nasjonalt servicemiljø er det nødvendig at den enkelte ansatte i SKDE 
til enhver tid er oppdatert innen sine spesifikke fagfelt og innen registerfeltet generelt. Det er 
derfor avsatt betydelige midler til kompetanseutvikling.  
 
Det planlegges videreført innkjøp av konsulenttjenester fra Helse Nord IKT tilsvarende 2,8 
årsverk og frikjøp av registerfaglig kapasitet fra UNN tilsvarende 1,4 stilling. Det er også satt 
av ressurser på konto for innkjøp av konsulenttjenester på koststed 3100, tilsvarende en 
stilling til å finansiere avtalebaserte samarbeidstiltak/kjøp av ekstern kompetanse i tillegg til 
midler til prosjekt robustisering og videreutvikling av helseregister.no. Det er i tillegg 
budsjettert konsulentkostnader til videreutvikling av www.kvalitetsregistre.no.  
 
Planlagt og budsjettert virksomhet 2011 – SKDE   
 
Koststed 3100 Nasjonalt servicemiljø – planlagt virksomhet i 2011 
Registerenheten planlegger videreutvikling og drift av Helse Nords nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Det skal utvikles teknisk løsning (open Q-reg) for fire registre i 2011, og for 
to registre skal det gjennomføres testing av variabelsett. Det vil bli gjennomført prosjektbasert 
utvikling og implementering i fase 1 og 2 for elleve registre i 2011, både regionale og 
nasjonale. SKDE har ansvar for utvikling av rapporterings- og analyseverktøy som del av 
felles nasjonal teknisk løsning for medisinske kvalitetsregistre. Det nasjonale servicemiljøets 
nettverksfunksjon skal videreføres og styrkes i 2011 på grunn av utvidet oppgaveportefølje.  

http://www.kvalitetsregistre.no/�


Det vil bli en videreføring av utadrettet virksomhet nasjonalt ved foredrag og deltakelser på 
kurs, konferanser og fagmøter. Den utadrettede virksomheten regionalt skal styrkes i 2011 
ved ansettelse av regional node og tiltak som gjennomføring av kurs i registerforskning, 
fagdag for registre, utsendelse av nyhetsbrev og videreføring av regionale prosjekter. 
Registerarbeidet skal videre struktureres ved standardisering av søknadsskjema, utarbeidelse 
av rutiner, serviceerklæring og avtaler. 
 
Planlagt virksomhet Registerenheten SKDE 2011 
Aktivitet Beskrivelse 
Videreutvikling og drift 1. Nasjonalt register for ryggkirurgi (NKR) 

2. Nasjonalt register for arvelige og nevromuskulære 
sykdommer 

1. Nordisk register for hidradenitt (HIREG) 
Utvikling av teknisk løsning 
(Open Q-reg) 

1. Deformiteter rygg (del av NKR) 
2. Nasjonalt register for arvelige og nevromuskulære 

sykdommer 
3. Konservativ behandling nakke-rygg 
4. Nasjonalt register for hjemmerespiratorbehandling 

  Testing av variabelsett 1. Nasjonalt register for anal inkontinens 
2. Register for sped- og småbarns psykiske helse 

Prosjektbasert utvikling og 
implementering i fase 1 og 2 

1. Regionalt skade- og traumeregister (Helse Nord) 
2. Psykiatriregister (UNN) 
3. ERAS – perioperativ behandling gastrokirurgi 

(nasjonalt) 
4. Register for biologiske legemidler (nasjonalt) 
5. Spiseforstyrrelser (Helse Nord) 
6. HIV/AIDS (Nasjonalt) 
7. Intervensjonskardiologisk register (nasjonalt) 
8. Cerebral parese (nasjonalt) 
9. Intensiv(nasjonalt) 
10. Barnediabetes (nasjonalt) 
11. Spinalskade (nasjonalt) 

Utvikling av rapporterings- og 
analyseverktøy 

 

Nettverksfunksjon 1. Skal videreføres og styrkes i 2011 (pga utvidet 
oppgaveportefølje) 

2. Medfører også samarbeid med en rekke relevante 
aktører (FHI, Kreftregisteret, RHF-ene m.v.) 

Videreføring av utadrettet 
virksomhet nasjonalt 

Foredrag, kurs, konferanser, fagmøter 

Styrking av utadrettet 
virksomhet regionalt 

1. Ansettelse av regional ”node” 
2. Kurs i registerforskning 
3. Fagdag for registre 
4. Nyhetsbrev 
5. Videreføring regionale prosjekter 

Strukturering av registerarbeidet Søknadsskjemaer, rutiner, serviceerklæringer, avtaler. 
 

 
 
  



Koststed 3200 SKDE – planlagt virksomhet i 2011 
Ved hjelp av forskningsbaserte analyser av virksomhetstall gir analyseenheten 
styringsinformasjon for bedre kvalitet, ressursutnyttelse og bidrag til lik fordeling av 
helsetjenestetilbudet i befolkningen. 
 
Analyseenheten har fått konsesjon på data fra hele Norge for to år basert på personentydige 
data fra Norsk pasientregister (NPR). Dette vil for SKDE's analyseenhet være det viktigste 
forskningsprosjektet i 2011, der hovedformålet er å beskrive pasientforløp og 
pasientstrømmer. Flere biprosjekter vil avledes av hovedprosjektet underveis i 2011.   
 
Analyseenheten er i planleggingsfasen med et annet større prosjekt, der man skal kartlegge 
henvisningsratene fra ulike kommuner og fastleger til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord for 
å avdekke forskjeller mellom kommuner og også mellom fastleger innen en kommune, når det 
gjelder antall henvisninger til den somatiske spesialisthelsetjenesten pr. innbygger og pr. 
listepasient. Pasientstrømmen inn i sykehus har hatt lite fokus, men har stor betydning for å 
kunne effektivisere spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud og optimalisering av drift og 
organisasjon. 
 
Aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, avhenger hovedsakelig av primærhenvisninger, men 
også av egengenererte kontroller/innleggelser og overføringer mellom sykehus. SKDE skal nå 
kartlegge den reelle forbruksraten og se på mulig sammenheng mellom forbruksrate og 
henvisningsrate. Første skritt er å gjøre en deskriptiv analyse av ratene for primære 
henvisninger til UNN, men de andre helseforetakene og sykehusene vil få tilbud om samme 
analyse for deres opptaksområde. 
 
Analyseenheten har årlig et større prosjekt som beskriver produksjon, forbruk og 
pasientstrømmer i Helse Nord. Dette er basert på siste års virksomhetstall fra NPR som 
frigjøres i slutten av mai året etter. 
 
I tillegg til disse større planlagte og til dels pågående prosjektene er det kontinuerlig større og 
mindre oppdrag hovedsaklig fra Helse Nord RHF og fra ledelsen i HF-ene. For 2010 kan vi 
nevne prosjekter som Vertskommuneprosjektet, Sykestueprosjektet, Gjestepasienter fra UNN, 
PCI-rapporten, Funksjonsfordeling av kreftkirurgien i Helse Nord, Protesekirurgi i Helse 
Nord. 
  
7. Helse Nord IKT 
Hovedutfordringer 2011 
Helse Nord IKT vil i 2011 nå sitt høyeste aktivitetsnivå siden etableringen.   
 
Plattformprosjektet er inne i utrullingsfasen og skal termineres i 2011. Felles driftsplattform 
skal da overtas av linjeorganisasjonen.  
 
Anskaffelse av kliniske systemer vil kreve vesentlige ressurser av HN IKT i 2011. Disse to 
store prosjektene skal gjennomføres samtidig som leveransene avtalt i driftsavtalen. Helse 
Nord IKT gjennomfører parallelt med dette en intern omstilling og regionalisering av de deler 
av virksomheten som ikke er knyttet direkte opp mot de nevnte prosjekter. 
 
Helse Nord IKT har som målsetting at helseforetakene ikke skal belastes med driftsmessige 
omstillingskostnader. Dette har gjort det spesielt krevende for Helse Nord IKT å legge frem et 
budsjett i balanse. 



Grunnlag og forutsetninger for budsjett 2011 
Helse Nord IKT leverer et budsjett i balanse. Det er gjennomført budsjettprosess med 
helseforetakene som ble startet opp i september 2010, og det er gjennomført møter med alle 
helseforetakene.  
 
Grunnlaget for budsjettet for Helse Nord IKT i 2011 er basert på følgende premisser: 
• SLA 2010 (basisår) legges til grunn. 
• Volumøkninger eller tjenesteøkninger på foretakene prises separat. 
• Beregnet pris og lønnsvekst er beregnet etter satser fra RHF-et. 
• Økningen i avskrivningskostnadene fordeles til helseforetakene. 
• Økningen i driftskostnadene som følge av innføringen i plattformprosjektet fordeles på 

helseforetakene. 
• Økning i driftskostnader som følge av prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 

finansieres gjennom prosjektet. 
 

Finansiering av Helse Nord IKT’s ressurser til deltagelse i Prosjekt anskaffelse av kliniske 
systemer 
Anskaffelse av kliniske systemer kommer til å bli et omfattende og krevende IKT-prosjekt. 
Prosjektet anses som den naturlige videreutviklingen fra plattformprosjektet og vil sette Helse 
Nord IKT i stand til fullregionalisert drift på de viktigste og største applikasjonene.  
 
Prioriteringer i budsjett 2011 
Utfordringen til Helse Nord IKT i 2011 vil være å prioritere mellom de ulike 
omstillingsaktivitetene og leveranser i SLA. Prioriteringene som ligger til grunn i dette 
budsjettet er: 
1. Sørge for tilstrekkelige leveranser i henhold til SLA avtalene 
2. Ferdigstille plattformprosjektet 
3. Deltagelse i prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 
4. Intern omstilling og regionalisering 
 
Helse Nord IKT vil ha problemer med å etterkomme ytterligere ønsker om leveranser fra 
helseforetakene i 2011.  



Budsjettforslag 2011 
 
   
  Prognose 2010 Budsjettforslag 2011 
Inntekter RHF (SLA-avtale) 4 117 940 4 117 940 

  
RHF, Prosjekt kliniske 
anskaffelser 4 176 000 5 100 000 

  Finnmark 8 498 801 9 537 467 
  UNN 64 726 391 70 336 831 
  NLSH 31 845 751 34 660 665 
  Helgeland 8 204 844 9 361 666 
  Prosjekter/Ad-Hoc 23 430 273 26 340 413 

  
Avskrivninger 
reinvesteringer 17 300 000 23 440 248 

  
Avskrivninger 
PLATTFORM 11 100 000 19 497 399 

  
Driftskostnader 
PLATTFORM 1 638 065 4 531 408 

  Totale inntekter 175 038 065 206 924 037 
Driftskostnader Lønn 93 500 000 99 090 827 
  Andre driftskostnader 47 200 000 55 673 023 

  
Avskrivninger 
reinvesteringer 19 300 000 25 031 380 

  
Avskrivninger 
PLATTFORM 11 100 000 19 497 399 

  
Driftskostnader 
PLATTFORM 1 638 065 4 531 408 

  Finanskostnader 2 300 000 3 100 000 
  Totale driftskostnader 175 038 065 206 924 037 

  
Behov for omstillingstiltak 
For å balansere budsjettet 2011 har Helse Nord IKT behov for å gjennomføre fire mindre 
omstillingstiltak. Disse er: 
 
Tiltak Forventet effekt Risiko Konsekvens/beskrivelse 
Prosjekt for 
gjennomgang av 
IKT kontrakter i 
regionene 

Kostnadsbesparelse 
på 1 mil NOK 

Moderat – Høy Det nedsettes en 
prosjektgruppe som skal 
gjennomgå alle eksterne 
kontrakter innen IKT 
området med mål om 
effektivisering 

Gjennomgang av 
hjemmekontor og 
mobiltelefonbruk 
HN IKT 

Kostnadsbesparelse 
0,5 mil NOK 

Moderat – høy Med mål om 
effektivisering skal det 
settes ned en 
arbeidsgruppe vurdere 
en mer kostnadseffektiv 
hjemmekontorløsning  



 
Gjennomgang 
oppgaveportefølje 
BNS 

Kostnadsbesparelse 
0,9 mil NOK 

Høy Gjennom å omdisponere 
personellressurser i 
seksjon for 
brukernærservice skal 
den generelle 
effektiviteten i HN IKT 
øke 

Gjennomgang av 
faktureringsregime  

Økte ad hoc 
inntekter 1 mil NOK 

Moderat  

Sum 3,4 mil NOK   
 
Risiko 
Helse Nord IKT har gjort en vurdering av risikoen i budsjettet. Dette er basert på historiske 
hendelser og analyser av ytre rammebetingelser. 
 
Manglende betaling fra helseforetakene som følge av interne disponeringer i Helse Nord IKT. 
Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 
 
Usikkerhet rundt omstillingskostnader 
I den krevende omstilling Helse Nord IKT er i, ligger det en generell risiko for at 
ressursplanleggingens gjensidige avhengighet slår ut, slik at det både er risiko for 
kostnadsøkning, inntektssvikt, kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Dette har gjort budsjett 
2011 spesielt krevende, da HN IKT ikke har full forutsigbarhet for alle inntektene i 
budsjettinnspillet.  
Sannsynlighet høy – konsekvens moderat.  
 
Bortfall av vesentlige tjenester 
Sannsynlighet liten – konsekvens stor. 
 
Høyere pris og lønnsvekst enn budsjettert 
Helse Nord IKT har beregnet en nøktern pris og lønnsvekst.  
Sannsynlighet moderat – konsekvens liten 
 
Økte rentekostnader 
Sannsynlighet liten – konsekvens liten. 
 
Større behov for eksterne tjenester 
Vi legger i stor grad opp til å benytte interne ressurser i plattformprosjektet og i prosjekt 
anskaffelse av kliniske systemer. Dersom nøkkelpersonell ikke lengre vil kunne bidra, vil man 
måtte gå til innleie, noe som vil svekke både økonomien til prosjektet og HN IKT’s økonomi. 
Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 
 
Endringer i avskrivningskostnadene 
Det er vanskelig å beregne avskrivningskostnadene eksakt, da utbetaling av investeringsplaner 
og prosjekter er vankelig å forutsi. Det er de faktiske avskrivningskostnadene som blir 
fakturert helseforetakene 
Sannsynlighet høy – konsekvens liten. 

 
  



8. Prosjekter RHF 
Prosjektbudsjettet i RHF økes fra 2010. Det skyldes at det foreslås satt av 35 mill kroner for å 
gjennomføre prosjekter og tiltak for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Korrigert for 
dette er prosjektbudsjettet på samme nivå som i 2010. 
 
Flere eksisterende prosjekt med særskilt bevilgning videreføres: 
− Nordområdesatsning 
− Nasjonalt nødnett 
− Ulike IKT-prosjekter  
− Utvikle inntektsmodell 
− Verdibasert ledelse 
− Portalløsning (IKT) 
− EPJ/PAS-anskaffelse 
− EU-prosjekt i regi av NST 
− Nytt HR-system 
− Prosjektmetodikk 
− Risikostyring 
− Landvernplan 
− Folkehelse 
 
Nye prosjekter i 2011 
− Internasjonal helse 
− Traumeutdanning 
− RUS/DPS 
− Miljø og klima 
− Integrasjonsarkitektur 
 
9. Tjenestekjøp RHF 
Viktigste endringer fra 2010 
Budsjett for kjøp av rehabtjenester fra andre regioner og bruk av Modum Bad er flyttet til HF-
ene. Det forklarer realnedgangen for tjenestekjøp.  
 
Forskning 
Helse Nord får 62,1 mill kroner over statsbudsjettet for 2011 til forskning. Dette er en 
kombinasjon av 40 % basisfinansiering til forskning fordelt mellom RHF-ene og 60 % 
resultatbasert andel. Helse Nord øker sin relative andel av forskningstildelingen. Dette betyr 
en realøkning i forskningstilskottet på 1,5 mill kroner til neste år, fordi vi har økt andel 
publiseringspoeng for artikler og doktorgradspoeng for avlagte doktorgrad i våre helseforetak.  
Det innebærer at samlet forskningsbudsjett økes fra 96,2 mill kroner i år til 100,7 mill kroner i 
2011. I tillegg vil det i egen sak fremmes forslag om å øke budsjettet med ytterligere 4 mill 
kroner pr. år i tre år fremover. 
 
De fleste midlene fra Helse Nord tildeles via konkurranse, der forskningssøknadene er 
behandlet i vitenskapelige komiteer som innstiller til Helse Nord. 
 
Avtalespesialister 
Det er ikke foreslått endringer i antall private avtalespesialister. Eventuelle omdisponeringer 
innen antall hjemler foretas ved ledighet i henhold til plan for avtalespesialsiter. Vi har avtale 
med 89 avtalespesialister, ca. 63 årsverk.  



  
Kjøp av helsetjenester fra private. 
Budsjett for kjøp fra private foreslås uendret fra 2010. For tiden står det udisponert ca 4 mill 
kroner som foreslås disponert til å redusere ventetider. 
 
Når det gjelder private institusjoner er det internt prioritert en økning fra 2010 til kjøp fra 
private spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner. Her gjennomføres en anskaffelsesprosess i år, 
hvor det er lagt økt vekt på at tilbudene skal være på spesialisthelsetjenestenivå. Volum innen 
ulike ytelser er endret i samsvar med blant annet utvikling i behandlingsmetoder og 
behovsvurderinger innen ulike fagfelt. Mens det i 2010 var lagt inn midler til økt kjøp fra 
private røntgeninstitutt som ikke ble valgt igangsatt, er disse midlene i 2011 omdisponert til 
rehabiliteringstjenester. 
 
Innen psykisk helsevern er det også en anskaffelsesprosess på gang høsten 2010. Her er 
rammen for kjøpet på om lag samme nivå som budsjett 2010. 

 
10. Investeringer 
I styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering ble det vedtatt å sette av 200 mill 
kroner til investeringer i RHF-et, inklusive Helse Nord IKT. 
 
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
HN IKT 26,0
IKT utstyr RHF 1,0
Kvalitet/omstilling 10,0
Styrets disp 13,7
Sum 200,0  
 
Det pågår nå anskaffelsesprosesser for flere av regionale IKT-systemene. Investeringsvolumet 
vil være avhengig av de valg som tas. Det er derfor mulig at en må komme tilbake til styret og 
justere investeringsbudsjettet, når anskaffelsesprosessene er avsluttet.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2011. 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 


