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Styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer  
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Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til helseforetakene på bakgrunn av: 
• Oppfølging av styrets vedtak i styresak 95-2010 vedrørende tiltak for økt kvalitet i 

pasientbehandlingen 
• Økt behandling av sykelig overvekt 
• Tildeling av midler fra Helse Nord RHF 
 
Oppfølging av styrets vedtak 
I styresak 95-2010 vedtok styret: Styret bevilger umiddelbart inntil 30 mill. kroner for tiltak 
som bidrar til å redusere ventelistekøene, få bort fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve 
kvaliteten i Helse Nord. Adm. direktør forvalter midlene og rapporterer tilbake til styret om 
bruken innen 14. desember 2010 
 
Alle helseforetak og Helse Nord RHF har søkt om midler til tiltak, til sammen ca. 40 mill 
kroner. De fleste søknader er vurdert å være i henhold til kriteriene. Det er bare 
Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF som er kommet i gang med tiltakene i 2010. 
Hovedtyngden av tiltakene vil bli gjennomført i 2011.  
 
Oversikten i saken er adm. direktørs fordeling mellom helseforetakene basert på de 
foreliggende søknadene. Det vil bli gjennomført en grundigere gjennomgang av forslagene til 
tiltak i de enkelte helseforetak, som vil bli fulgt opp og presentert i egen styresak etter nyttår. 
 
Det foreslås slik fordeling av midlene: 
 
          2010  2011 
Helse Nord RHF 
Dokumentstyring/meldingsfunksjon       2,0  
   
Brukerundersøkelse, datakvalitet psykisk helse, IKT/infosikkerhet    1,4 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Anskaffelse cytodose          2,4 
 
Helse Finnmark HF 
Ventetider, pilot transport psykiatri, rutiner       2,6 
 



UNN 
Rutiner, prosedyrer, ventetider, dokumentasjon m.m.     6,5 
Diagnostisk utstyr (kreft-med.genetikk)       5,5 
 
Nordlandssykehuset HF 
Ventelister, epikristetid       3,0  3,0 
 
Helgelandssykehuset HF 
Div. ventetider, pasientforløp, sikkerhet       2,6 
 
Sum          5,0  24,0 
            
Helse Nord RHF har satt i gang et arbeid for å skaffe frem løpende oppdatert oversikt over 
status og utvikling i fristbrudd. Dette er en investering som skjer i regi av RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF har startet opp gjennomgang og opprydding i ventelister og satt i verk 
tiltak for å oppfylle kravene til epikrisetider. 
   
Forslag til endringer i rammer 
Økt behandling av personer med sykelig overvekt 
Høsten 2009 ble utredningskapasiteten for pasienter med sykelig overvekt økt, noe som 
resulterte i at mange flere pasienter fikk rett til nødvendig helsehjelp. Behandlingskapasiteten 
på Nordlandssykehuset HF ble ikke økt tilsvarende, noe som har medført at mange pasienter 
har fått behandling utenfor regionen. Det foreslås derfor å bevilge 4 mill kroner hver til 
Helglandssykehuset HF og Helse Finnmark HF til delvis finansiering av denne økningen. 
 
Forskning 
For å legge til rette for økt forskningsaktivitet de nærmeste årene, foreslås det å øke 
egenfinansieringen av årets forskning med 12 mill kroner. Tilsvarende ubrukte statlige 
tilskudd kan dermed benyttes senere. 
 
Disse bevilgningene foreslås finansiert ved å disponere besparelser og merinntekter i RHF -
budsjettet. 

Orientering om vedtak fattet av RHF-administrasjonen 

Curve løsning.  
Det er bevilget kr 800 000 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 
forprosjekt for vurdering av elektronisk curveløsning for Helse Nord. kr 100 000 foreslås 
bevilget i 2010, mens resten bevilges i 2011. 
 
Overvekt og fedme blant barn 
Det er bevilget kr 100 000 til Helse Finnmark HF til gjennomføring av kompetanseutvikling i 
samarbeid med kommunene i Finnmark. 
 
Barn som pårørende 
Det er bevilget kr 100 000 til Nordlandssykehuset HF til utvikling av informasjonstiltak og 
evaluering av brukererfaring i prosjektet ”Barn som pårørende”. 
 
Fagnettverk ortopedi 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr 60 000 til fagnettverk ortopedi. 



Fagseminar AMK operatører 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr 34 500 til fagseminar for AMK-operatører. 
 
Fagnettverk kliniske ernæringsfysiologer 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF bevilges kr 6 300 til gjennomføring av 
fagnettverksmøte. 
 
Regionalt fagnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon 
Helse Finnmark HF tildeles kr 18 800 til fagnettverk for alternativ og supplerende 
kommunikasjon. 
 
Fagnettverk for ME/CFS 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr 14 500 til fagnettverk for ME. 
 
Barentssamarbeid helse – prosjekt hjerneslag behandling 
Nordlandssykehuset HF tildeles kr 100 000 til gjennomføring av slagkonferanse i Arkangelsk. 
 
Disse bevilgningene er finansiert i RHF-budsjettet for 2010. 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar den fordelingen av midler til heving av kvaliteten i foretaksgruppen som adm. 

direktør har foretatt som beskrevet i saksfremlegget til orientering, jf. styresak 95-2010 – 
vedtakets punkt 3.  

 
2. Styret bevilger 4 mill kroner til Helse Finnmark HF og til Helgelandssykehuset HF til økt 

behandling for pasienter med sykelig overvekt. 
 

3. Styret bevilger 12 mill kroner til finansiering av forskningsaktivitet i 2010.  
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 



Vedlegg 

Tall i 1000 kroner

RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt budsjettramme 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Omstillingsbevilgning -1 300 1 300 0
DRG nettverk -100 100 0
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Tilskudd fagnettverk -355 125 230 0
Lysbehandling -500 500 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 365 1 516 992 627 0
Forskning basis -30 000 30 000 0
red ramme -900 -900
Helsebiblioteket 1 000 -125 -500 -250 -125 0
Bidrag EPJ/PAS -3 192 312 1 644 812 424 0
Samhandling med primærhelsetjene -4 602 500 1 500 1 460 1 142 0
Kompensasjon vulkanutbrudd -5 000 2 000 1 000 1 000 1 000 0
Økt fedmebehandling -8 000 4 000 4 000 0
Kvalitetstiltak -3 000 3 000 0
Diverse bevilgninger fra RHF -534 119 215 200 0

0
0

Sum justert basisramme 2010 909 429 124 603 1 232 931 3 915 008 2 363 816 964 995 9 510 782
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