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Styresak 9-2011  Budsjett 2011 – konsolidert 
 
 
Formål  
Konsolidert budsjett 2011 er en oppsummering av helseforetakenes vedtatte budsjetter og en 
tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF om krav og føringer fra styret er fulgt opp. Med 
bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF (jf. styresak 118-2010) har helseforetakene 
i løpet av desember 2010 behandlet egne budsjetter og planer for 2011. Vurderingene av 
konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på de overordnede verdier om 
kvalitet, trygghet og respekt. 
 
I saken gis det en tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering  
• Resultatkrav i 2011 
• Krav til omstillingsplan og risikovurdering av den 
• Vurdering av tiltaksplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
• Vurdering av langsiktig økonomisk bærekraft 
 
Sammendrag 
Foretaksgruppen budsjetterer med aktivitetsvekst innen somatikk, psykisk helsevern og 
rusomsorgen. Aktivitetsplanene viser at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges økt noe mer enn somatisk virksomhet. Planlagt økt 
aktivitet legger til rette for at ventetider kan reduseres. Oppfølging av kvalitetskrav, jf. 
oppdragsdokument, er ikke tydelig i helseforetakenes budsjettbehandling og må følges opp av 
Helse Nord RHF i styringsdialogen gjennom 2011.  
   
Foretaksgruppen budsjetterer med om lag 74 mill. kroner høyere aktivitetsavhengige inntekter 
sammenlignet med overslagsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Bakgrunnen er blant annet planlagt økt aktivitet i helseforetakene for å redusere ventetider og 
fjerne fristbrudd. HOD er opptatt av at helseforetakene ikke skal planlegge aktivitetsvekst ut 
over det som følger av Statsbudsjett 2011. Det forventes derfor at HOD vil kreve at vi justerer 
ned planlagt aktivitet. Adm. direktør foreslår å pålegge helseforetakene å justere sine 
aktivitetsplaner i tråd med justert overslagsbevilgning. Ventetider skal reduseres og fristbrudd 
skal fjernes, men innenfor gitte rammer fra Helse- og Omsorgsdepartementet.  
 
Det er i sum stilt krav om at helseforetakene skal planlegge med årlige driftsoverskudd på til 
sammen 42 mill. kroner i 2011 for å styrke likviditeten og sikre gjennomføring av 
investeringsprogrammet. I tillegg budsjetterer RHF med 208 mill. kroner i overskudd, slik at 
foretaksgruppen samlet styrer mot et overskudd på 250 mill. kroner i 2011.  
 
Alle helseforetakene har budsjettert med overskudd som vedtatt og det er redegjort for 
omstillingsutfordring og tiltaksplaner. Gjennomgangen av tiltaksplanene viser at det et lagt 
ned et grundig tiltaksarbeid. Adm. direktør vurderer det likevel dit hen at det vil være noe 



risiko for at de økonomiske mål ved helseforetakene ikke realiseres, og gjennomføringsrisiko 
i de identifiserte omstillingstiltakene må reduseres. Risiko for ikke å nå resultatkrav fra eier 
(balanse) vurderes som lav.  
 
Tiltaksplanene for å sikre økonomisk balanse er vurdert i forhold til de helsefaglige krav og 
føringer. Ingen av helseforetakene har rapportert at de planlegger å gjennomføre 
omstillingstiltak som vil være i strid med de helsefaglige føringene. Helse Nord RHF’s 
gjennomgang av tiltaksplanene har heller ikke avdekket forhold som er i konflikt med 
helsefaglige krav og føringer. Helgelandssykehuset HF planlegger å redusere kostnadene til 
rehabilitering. Dette vil bli fulgt opp i styringsdialogen. 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 132-2010 å øke investeringsrammen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i 2011 med til sammen 40 mill. kroner til 
planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. Investeringsrammen for 2011 økes 
derfor. Likviditetsprognosen er oppdatert, og det forventes at Helse Nord vil ha positiv 
likviditetsbeholdning gjennom 2011.  
 
Helseforetakene er bedt om å utarbeide et forenklet langtidsbudsjett (2011-2015) for å vurdere 
om budsjettopplegget for 2011 er bærekraftig i et lengre perspektiv. Tilbakemeldingene viser 
at det økonomiske opplegget er forsvarlig i overskuelig fremtid. 
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF har vært jevnlig orientert 
om arbeidet med planrammer og budsjett for 2010 i samarbeidsmøtene. Notat om 
hovedinnhold i sak styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
ble 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. 

 
Partene er enige om å drøfte Budsjett 2011, konsolidert i forkant av RHF-styrets behandling i 
styremøte, den 3. februar 2011. Drøftingsmøtet vil bli avholdt, den 2. februar 2011, og 
protokoll fra drøftingsmøtet blir lagt frem i styremøtet. 
 
Bakgrunn  
Budsjett/plan 2011 har vært behandlet av styret i flere saker i 2010:  
 
• styresak 71 -2010 Plan og budsjettpremisser 2011-2014 
• styresak 72 -2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering  
• styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
• styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
 



I sakene er økonomiske rammer fordelt, og føringer som skal ligge til grunn for virksomheten 
i 2011 er angitt. Alle helseforetakene har styrebehandlet budsjett for 2011 i løpet av desember 
2010.  
 
Planlagt aktivitet og prioritering 
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.  
 
Overslagsbevilgning 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,32 mrd kroner (sum ISF og polikliniske 
inntekter). I styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
ble overslagsbevilgningen fordelt mellom helseforetakene basert på estimat for produksjon 
2010 med noen tilpasninger. Det ble lagt en relativt sterkere vekst ved UNN og delvis 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) som følge av endret funksjonsfordeling i foretaksgruppen.  
 
Tre helseforetak budsjetterer med høyere inntekter enn overslagsbevilgning: UNN (55 mill. 
kroner), NLSH (32 mill. kroner) og Helgelandssykehuset HF (3 mill. kroner). Helse Finnmark 
HF budsjetterer 16 mill. kroner lavere enn overslagsbevilgning. Dette gjør at foretaksgruppen 
i sum budsjetterer med om lag 74 mill. kroner for høye aktivitetsavhengige inntekter 
sammenlignet med overslagsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tabellen viser 
fordelte rammer i styresak 119-2010 og helseforetakenes budsjetterte inntekter for 2011.  
 

Vedtatt budsjett UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM
Sum ISF og polikliniske inntekter -1 105 823 192    -645 250 574     -239 064 633    -305 085 019     -11 330 000 -2 306 553 418 
Overslagsbevilgning 1 051 000 000     613 400 000       255 000 000      302 000 000       11 300 000  2 232 700 000  
Diff -54 823 192         -31 850 574        15 935 367        -3 085 019          -30 000         -73 853 418       
 
Det er særlig NLSH og UNN som planlegger med en vekst ut over det som ble bestilt i 
styresaken i november 2010. Bakgrunnen for dette er sammensatt av flere forhold. Fokus på 
reduksjon av ventetider, økt aktivitet og produktivitet innen psykisk helsevern og rusomsorg 
medfører at det planlegges med et høyere aktivitetsnivå (og aktivitetsbaserte inntekter). Ett 
annet forhold er at planrammer fra HOD og RHF kom sent i budsjettprosessen i 
helseforetakene.  
 
Årsaken til at UNN har økt budsjett er at aktiviteten i 2010 var høyere enn tidligere rapportert, 
det bekreftes også av ISF avregningen. I tillegg er det satt i gang tiltak for å sikre korrekt 
koding. NLSH har lav aktivitet i 2010 som følge av ombyggingsprosjektet, og det at 
helseforetaket legger opp til å komme tilbake på normalt nivå, er hovedårsaken til 
aktivitetsøkningen.  
 
HOD er opptatt av helseforetakene ikke skal planlegge aktivitetsvekst ut over det som følger 
av Statsbudsjett 2011, og det forventes derfor at Helse Nord pålegges å justere plan.  



Adm. direktør foreslår derfor at helseforetakene pålegges å justere aktivitetsplan i tråd med 
overslagsbevilgning fra eier. Internt i Helse Nord foreslås det å omfordele noe av 
overslagsbevilgningen fra Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF til øvrige helseforetak og 
at helseforetakene pålegges å justere sine budsjetter i tråd med tabellen.  
 

Justert overslagsbevilgning UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM
Kr 1 058 300 000     617 400 000       245 000 000      305 000 000       7 000 000    2 232 700 000   
 
Adm. direktør vurderer det som usikkert om kostnadssiden av planlagt aktivitetsvekst er 
vurdert godt nok, og om planlagt aktivitetsnivå er realistisk. I helseforetakenes tiltaksplaner er 
det forutsatt økte inntekter av økt aktivitet, uten at kostnadssiden er justert opp i samme takt. 
Aktivitetsutvikling og kostnadsutvikling vil følges opp i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene.  
 
Aktivitet og prioritering 
I styresak 118-2010 vedtok styret at det skulle planlegges med minst 4,5 % økning i 
polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling). Dette kravet er fulgt opp i konsolidert budsjett, hvor det planlegges med 12,6 
% vekst innen psykisk helsevern for voksne (PHV), 5,4 % vekst innen barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP) og 5,8 % vekst innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB).  
  
I styresak 118-2010 vedtok styret at både innen somatikk og psykisk helsevern skal 
aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
Dette kravet oppfylles for psykisk helsevern for voksne (PHV), men ikke innen somatisk 
virksomhet og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), hvor forholdet mellom dag/døgn er lik 
2010.  
 
Innen voksenpsykiatri planlegges det både økt døgnbehandling og økt poliklinisk aktivitet, 
med en vridning mot poliklinisk behandling. Dette er en ønsket utvikling.  
 
Innen psykisk helse for barn og unge og Tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges det både med økt døgnbehandling og økt poliklinisk 
aktivitet. Vekst innen døgnaktivitet gjelder Helse Finnmark og NLSH.  
 
Plantall for psykisk helsevern og TSB fremkommer av tabellen.  
Psykisk helse for voksne Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall utskrivninger 3 155 3 129 -26 -0,8 %
Antall liggedøgn 69 048 70 171 1 123 1,6 %
Antall dagopphold 4 706 6 365 1 659 35,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 84 128 94 709 10 581 12,6 %

Psykisk helse for barn og unge Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall utskrivninger 351 353 2 0,6 %
Antall liggedøgn 10 670 11 296 626 5,9 %
Antall dagopphold 0 0 0
Antall polikliniske konsultasjoner 74 148 78 092 3 944 5,3 %
Antall tiltak 56 983 60 077 3 094 5,4 %

Rusomsorg Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall utskrivninger 703 797 94 13,4 %
Antall liggedøgn 56 079 58 480 2 401 4,3 %
Antall dagopphold 0 0 0
Antall polikliniske konsultasjoner 12 892 13 634 742 5,8 %  
Tabell: Plantall psykisk helsevern og TSB 
 



DRG-poeng (egen behandlingsaktivitet) i somatisk virksomhet planlegges økt med 1,9 % fra 
estimat 2010. Polikliniske konsultasjoner i somatikk planlegges økt med 1,7 %. Planlagt 
DRG-aktivitet fremkommer av tabellen.  
 
Somatikk Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk 118 270 120 497 2 227 1,9 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn  og poliklinikk 10 266 10 963 697 6,8 %
Antall DRG, biologiske legemidler egen behandling og kjøp 4 991 4 924 -67 -1,3 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 133 527 136 383 2 857 2,1 %  
Prognose 2010= regnskap pr. november + budsjett desember 
 
Døgnbehandling innen somatisk virksomhet planlegges økt med 1,5 %, mens poliklinikk og 
dagbehandling i sum planlegges økt med 0,8 %. UNN og Helgelandssykehuset planlegger 
med relativt sterkere vekst innen døgnbehandling enn i dag- og poliklinisk behandling. NLSH 
og Finnmark planlegger med sterkest vekst i dag- og poliklinisk behandling i tråd med ønsket 
utvikling.  
 
Antall opphold og antall polikliniske konsultasjoner fremkommer av tabellen.  
 
Opphold somatikk Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Totalt antall opphold somatikk 129 907 137 675 7 768 6,0 %
herav
dagkirurgi 25 809 29 574 3 765 14,6 %
elektive dagopphold 21 744 24 472 2 728 12,5 %
innlagte heldøgnsopphold 82 354 83 629 1 275 1,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 425 236 432 355 7 119 1,7 %  
 
Aktivitetsplanene viser at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges økt noe mer enn somatisk virksomhet. Konsultasjoner 
innen psykisk helsevern for voksne, (PHV) planlegges økt med 12,6 % og 5,4 % innen barne- 
og ungdomspsykiatrien (BUP). Antall DRG-poeng av egen behandlingsaktivitet planlegges 
økt med 1,9 %, mens konsultasjoner planlegges økt med 1,7 %.  
 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan foretaksgruppen fordeler ressurser mellom de ulike formål. 
Tabellen viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i budsjett 2011, 
sammenlignet med vedtatt budsjett 2010 og regnskap pr. november 2010: 
 

Andel
Brutto driftskostnader fordelt på Konsolidert Vedtatt Regnskap per Endring bud 10 Konsolidert Vedtatt Regnskap per
formål - tall i 1000 kr budsjett 2011 budsjett 2010 nov.10 bud 11 budsjett 2011 budsjett 2010 nov.10
Somatikk, inkl lab/rtg 7 979 989         7 722 159     7 030 978       3,3 % 61,1 % 61,9 % 61,6 %
Somatikk, (re-hab) 531 545            510 531        479 695          4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,2 %
Psykisk helse 2 106 293         1 979 158     1 769 657       6,4 % 16,1 % 15,9 % 15,5 %
Rusomsorg 311 109            300 678        271 391          3,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
Ambulanse 1 158 019         1 051 487     1 009 214       10,1 % 8,9 % 8,4 % 8,8 %
Pasienttransport 683 373            649 105        628 540          5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,5 %
Administrasjon, personal 287 473            271 621        223 243          5,8 % 2,2 % 2,2 % 2,0 %
Sum driftskostnader 13 057 801       12 484 739   11 412 717     4,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Sum prehospitale tjenester 1 841 392         1 700 592     1 637 754       8,3 % 14,1 % 13,6 % 14,4 %  
Tabell: Brutto driftskostnader fordelt på formål 
 
Planlagt ressursbruk i 2011 viser en sterkere prioritering av psykisk helse enn somatisk 
virksomhet. Andel ressurser til TSB er lik både budsjett 2010 og regnskap pr. november 2010 
(2,4 %), men det budsjetteres med noe sterkere kostnadsvekst enn i somatikken. Det er blant 
annet planlagt tiltak for å redusere gjestepasientkostnader. Kostnader til ambulanse øker 
sterkest sammenlignet med budsjett 2010.  



 
Konsolidert budsjett – noen overordnede vurderinger 
 

Budsjett 2011 Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
budsjett 2011 budsjett 2010 regnskap 2010 Bud 11-Bud 10 Est 10- bud 11

Basisramme 10 087 982 9 680 131 9 133 989 4,2 % 10,4 %
ISF egne pasienter 1 804 364 1 689 197 1 695 436 6,8 % 6,4 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 137 887 175 625 124 912 -21,5 % 10,4 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus 72 808 62 492 62 492 16,5 % 16,5 %
Gjestepasienter 53 986 50 101 54 501 7,8 % -0,9 %
Polikliniske inntekter 255 746 240 129 240 129 6,5 % 6,5 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 7 334 6 428 6 990 14,1 % 4,9 %
Inntekter "raskere tilbake" 73 134 56 471 56 471 29,5 % 29,5 %
Andre øremerkede tilskudd 198 223 218 231 210 862 -9,2 % -6,0 %
Andre driftsinntekter 632 525 539 947 569 389 17,1 % 11,1 %
Sum driftsinntekter 13 323 988 12 718 752 12 155 171 4,8 % 9,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 918 512 887 635 799 587 3,5 % 14,9 %
Kjøp av private helsetjenester 522 882 529 148 530 705 -1,2 % -1,5 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 260 594 1 231 907 1 250 954 2,3 % 0,8 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 97 308 58 625 151 482 66,0 % -35,8 %
Lønn til fast ansatte 5 455 702 5 267 824 5 203 790 3,6 % 4,8 %
Vikarer 561 011 509 422 391 060 10,1 % 43,5 %
Overtid og ekstrahjelp 244 960 207 598 401 088 18,0 % -38,9 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 060 895 1 020 632 25 950 3,9 % 3988,2 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -315 817 -307 746 -354 277 2,6 % -10,9 %
Annen lønn 543 228 502 770 504 811 8,0 % 7,6 %
Avskrivninger 657 391 673 155 651 153 -2,3 % 1,0 %
Nedskrivninger 103 0 10 000 -99,0 %
Andre driftskostnader 2 051 031 1 903 772 1 953 855 7,7 % 5,0 %
Sum driftskostnader 13 057 801 12 484 739 11 520 158 4,6 % 13,3 %
Driftsresultat 266 187 234 013 635 013 13,7 % -58,1 %
Finansinntekter 23 913 2 501 19 225 856,2 % 24,4 %
Finanskostnader 40 100 41 514 44 238 -3,4 % -9,4 %
Finansresultat -16 187 -39 013 -25 013 -58,5 % -35,3 %
Ordinært resultat 250 000 195 000 610 000 28,2 % -59,0 %  
Tabell: konsolidert budsjett 
 
Estimat 2010 er estimat i økonomirapport for november 2010, korrigert for reduserte 
pensjonskostnader og basisramme. Regnskapet for 2010 er ikke endelig avsluttet, og tallene 
vil avvike noe fra endelig resultat.  
 
Budsjetterte driftsinntekter øker med 4,8 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010.  
Vekst i basisramme består av lønns- og priskompensasjon, økt tilskudd til aktivitet, økte ISF-
inntekter med mer.  
 
Helseforetakene planlegger med en aktivitetsvekst. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF og 
polikliniske inntekter) øker med 4,9 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010. Også i 2010 
budsjetterte foretaksgruppen noe høyere enn overslagsbevilgning i konsolidert budsjett 
(budsjettene ble senere nedjustert i tråd med overslagsbevilgning). Polikliniske inntekter øker 
med 6,5 % fra vedtatt budsjett 2010. Det vises til vurdering av plantall for 2010.  
 
Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (”raskere tilbake”) budsjetteres 
omtrent på samme nivå som estimat 2010. Formålet med ordningen og de etablerte tilbudene 
er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, slik at sykefraværet reduseres.  
 
Budsjetterte driftskostnader øker med 4,6 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010.  
 
Budsjetterte kostnader til kjøp av offentlige helsetjenester øker med 3,5 %, mens private 
helsetjenester budsjetteres med en nedgang på 1,2 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010. 



Det er UNN og Helse Finnmark HF som budsjetterer med redusert kjøp av private 
helsetjenester, noe som blant annet har sammenheng med tiltak innen gjestepasientkostnader. 
Noe av tiltakene gjelder planlagt økt kjøp fra Viken Senter. Siden Helse Nord RHF betaler for 
behandling ved Viken Senter, vil helseforetakenes kostnader reduseres, dersom de lykkes i å 
erstatte kjøp utenfor regionen med kjøp fra Viken Senter.  
 
Lønnsområdet (eksklusive pensjonskostnader, inklusive innleid arbeidskraft) viser samlet en 
vekst på 5,7 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010 og 4,7 % sammenlignet med 
estimerte kostnader for 2010. Lønnspostene og kostnader til innleid personell må vurderes 
samlet, da det budsjetteres lavere enn forbruk innen innleie med mål om at innleie skal 
erstattes av egne ressurser. Veksten kan indikere at det planlegges en bemanningsvekst. 
Bemanningsutvikling vil følges tett i oppfølgingsmøter med helseforetakene.  
 
Ved budsjettering av kostnader til pensjon er det lagt til grunn opprinnelig kostnad 2010 (før 
effekter av pensjonsreform) + 3,1 %. Nye beregninger fra KLP viser at pensjonskostnaden vil 
øke med ca 200 mill. kroner ut over forutsetningene i budsjett 2011. Helse Nord legger til 
grunn at HOD vil følge dette opp med tilleggsbevilgninger i Revidert Nasjonalbudsjett, slik 
det er signalisert. 
 
Finanskostnadene reduseres sammenlignet med estimat 2010 som følge av at en større andel 
av rentekostnader budsjetteres aktivert i 2010, samt at det forventes noe større renteinntekter. 
Finanskostnader til større byggeprosjekter kostnadsføres ikke direkte, men håndteres som 
investering sammen med anlegget og avskrives over levetiden. Dette gjelder 
Nordlandssykehuset Bodø og Nordlandssykehuset Vesterålen. 
 
Analyser av sammenhenger i budsjettet  
Dette kapitlet tar for seg sammenhengen mellom justert budsjett for 2010, estimat for 2010 og 
vedtatt budsjett for 2011.  
 
På overordnet basis vurderer adm. direktør det for å være en realistisk budsjettering, spesielt 
på lønnskostnadene. Det forutsettes allikevel at de planlagte tiltakene får tilstrekkelig effekt 
for å holde budsjettet på varekostnader og andre driftskostnader. Se vurderinger rundt 
tiltakene i neste kapittel. 
 
Gjennomføringsrisiko på tiltaksporteføljen vil ha en effekt på de forskjellige postene.  
 

Sum driftskostnader Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 4,2 % 4,2 %
Nordlandssykehuset 3,7 % 2,2 %
UNN 3,7 % 2,8 %
Helse Finnmark 4,2 % 4,2 %  

Tabell: Endring sum driftskostnader i budsjett 2011 fra justert budsjett 2010 og estimat for 2010 
 
I tabellen over vises økningen i budsjett 2011 fra vedtatt budsjett for 2010 og estimat for 2010 
totale driftskostnader.  

 



 

Lønn og innleie 
eks pensjon

Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 5,3 % 5,3 %
Nordlandssykehuset 3,3 % 3,0 %
UNN 4,6 % 3,9 %
Helse Finnmark 4,1 % 4,1 %  

Tabell: Lønnskostnader eks. pensjon inkludert innleie sammenlignet med justert budsjett 2010 og estimat 2010 
 
I budsjettet for 2011 har alle helseforetakene, med unntak av NLSH, budsjettert med en 
økning fra forrige års budsjett som er over forutsetningene for lønnsvekst i statsbudsjettet. 
Dette må også ses i sammenheng med tiltakene som i større grad ser ut til å være budsjettert 
på lønnskostnader i NLSH enn de andre helseforetakene. Tallene tyder på at helseforetakene 
har tatt høyde for lønnsvekst, men kan også indikere at det planlegges en bemanningsvekst. 
Dette vil følges tett opp i 2011.  
 
Budsjetteringen av andre driftskostnader viser at NLSH og Helse Finnmark HF i større grad 
enn de andre helseforetakene legger udefinerte kostnader på andre driftskostnader.  
 

 

Andre driftskostnader Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 5,0 % -4,3 %
Nordlandssykehuset 10,1 % 2,0 %
UNN 5,0 % 0,5 %
Helse Finnmark 10,1 % 10,1 %  

Tabell: Andre driftskostnader sammenlignet med justert budsjett 2010 og estimat 2010 
 
Tidligere år har flere helseforetak hatt et sterkt overforbruk på kjøp av helsetjenester. 
Økningen i budsjettet for 2010 og 2011 gir utrykk for mer realistisk budsjettering enn 
tidligere.  
 
UNN har en reduksjon kjøp av helsetjenester fra både estimat og budsjett for 2010. Dette har 
en bakgrunn i at UNN har satt opp tilbud i egen regi innen TSB.  
 
Det forventes at både NLSH og Helgelandssykehuset HF vil ha en reduksjon på kjøp av 
helsetjenester, når de åpner egne rusbehandlingstilbud. 
 
Størst risiko knyttet til kjøp av helsetjenester er i Helse Finnmark HF, som budsjetterer med 
en mindre økning enn 3,1 % uten å ha større tiltak for reduksjon av gjestepasientkostnader. 
 

 

Kjøp av helsetjenester Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 13,3 % 13,3 %
Nordlandssykehuset 0,0 % 3,9 %
UNN 5,5 % -3,4 %
Helse Finnmark 1,7 % 1,7 %  

Tabell: Kjøp av helsetjenester sammenlignet med justert budsjett 2010 og estimat for 2010 
 
 



Tiltak for økonomisk balanse og vurdering av risiko 
I dette kapittelet redegjøres det for status for helseforetakenes plan for å realisere 
resultatkravet, og det foretas en oppdatert vurdering av risikobildet for disse tiltakene.  
 
I styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 ble det redegjort for økonomiske 
planrammer for 2011. I styresak 118-2010 Budsjett 2011 Foretaksgruppen – rammer og 
føringer ble helseforetakenes tiltaksplaner for 2011 gjennomgått. Helse Nord RHF vil følge 
opp helseforetakenes tiltaksplaner tett og stille krav til løpende oppfølging av tiltakene. Dette 
ivaretas blant annet gjennom oppfølgingsmøter med helseforetakene.  
 
Helse Nord Tiltak RHF`s vekting Vektede 

tiltak
0 - Ingen risiko 69 300 1,00 69 300
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 56 700 0,96 54 432
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 52 300 0,86 44 978
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 46 100 0,50 23 050
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8 600 0,05 430
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2009 7 600 0,00 0
Sum Helse Nord 240 600 192 190  
Tabell: Tiltak overordnet Helse Nord fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Helseforetakene i Helse-Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2011 på 182 mill. kroner, 
og det er definert omstillingstiltak for 241 mill. kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen 
på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i foretaksgruppen på 192 mill. 
kroner.  
 
Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 
2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Dette har 
sammenheng med at store deler av omstillingstiltakene er bedre forankret i helseforetakene 
som en følge av at planarbeidet eller selve tiltaket startet i 2010. Fokus på å redusere 
gjennomføringsrisikoen på tiltak som er definert med høy risiko, fremfor å definere nye tiltak, 
vil også være viktig i 2011.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i 2010.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN startet virksomhetsplanleggingen for 2011 tidlig i 2010, og helseforetaket vurderer den 
som godt forankret i klinikkene. 2011 er lagt opp til å bli et konsolideringsår etter store 
omstillinger i årene 2008-2010. 
 
Med en resultatprognose på 50 mill. kroner for 2010 har UNN identifisert en 
omstillingsutfordring for 2011 på 83,7 mill. kroner. UNN har definert tiltak som er 
risikovurdert og med forventede effekter i 2011 tilsvarende identifisert omstillingsutfordring. 
Dette inkluderer overhengseffekt av tiltak iverksatt i 2010 på 12,8 mill. kroner.  
 



Universitetssykehuset Nord Norge HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

0 - Ingen risiko 36 800 1,00 36 800
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 23 300 0,96 22 368
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 17 400 0,86 14 964
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15 800 0,50 7 900
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,05 0
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2011 0 0,00 0
Sum Universitetssykehuset HF 93 300 82 032  
Tabell: Tiltak overordnet UNN fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Tiltak som forventes å gi størst effekt og innehar størst risiko kan nevnes økt ISF-inntekt som 
følge av kodeforbedring og reduserte gjestepasientkostnader rus.  
 
Planarbeid for ansvar og gjennomføring av omstillingstiltakene er gjennomført med alle 
klinikkene.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
2011 til å ha liten til moderat gjennomføringsrisiko. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har identifisert en omstillingsutfordring på 25,8 mill. kroner og definert 
omstillingstiltak på 43 mill. kroner for 2011. Helseforetaket har tiltak fra 2010 med en 
overhengseffekt på 13,3 mill. kroner som følge av at tiltak er iverksatt på et senere tidspunkt 
enn planlagt i 2010. Det er identifisert ytterligere tiltak for 30 mill. kroner.  
 
Basert på en resultatprognose for 2010 i balanse (budsjettavvik på -5 mill.kr) har Helse 
Finnmark HF definert risikovektede omstillingstiltak som er 8,5 mill. kroner mer en 
omstillingsutfordring for 2011.  
 
Helse Finnmark HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 

tiltak
0 - Ingen risiko 10 200 1,00 10 200
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 8 200 0,96 7 872
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 12 300 0,86 10 578
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 11 200 0,50 5 600
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 000 0,05 50
Sum Helse Finnmark HF 42 900 34 300  
Tabell: Tiltak overordnet Finnmark fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Utfordringen for Helse Finnmark HF var i 2010 i hovedsak manglende gjennomføring av 
allerede vedtatte tiltak. Det er derfor i budsjettprosessen for 2011 vektlagt å gjennomgå 
allerede vedtatte tiltak med fokus på gjennomføringsrisiko og økonomiske effekter.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Helse Finnmark i 2010 til å ha moderat til 
høy gjennomføringsrisiko. 
 
 
Nordlandssykehuset HF 
Med et forventet resultat for 2010 på 22 mill. kroner har Nordlandssykehuset HF identifisert 
en omstillingsutfordring på 57 mill. kroner. NLSH har definert omstillingstiltak for 85,5 mill. 
kroner for 2011. Dette inkluderer overhengseffekt fra 2010 samt nye tiltak. I tillegg har NLSH 
satt av en sentral buffer på 13,2 mill. kroner, og 7 mill. kroner er gjort betinget av resultat. 
 



Nordlandssykehuset HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

0 - Ingen risiko 22 300 1,00 22 300
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 22 300 0,96 21 408
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 12 800 0,86 11 008
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 12 800 0,50 6 400
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 7 600 0,05 380
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2011 7 600 0,00 0
Sum Helse Nord 85 400 61 496
* NLSH har delt inn i kategoreiene 0-1, 2-3 og 4-5. Disse kategoriene er tilpasset kategoriene 0-5 med RHF`s vekting  
Tabell: Tiltak overordnet NLSH fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Nordlandssykehuset HF har i sitt budsjettarbeid valgt å kategorisere sine tiltak inn i tre 
grupper – grønn, gul og rød. Helse Nord har fordelt disse gruppene inn i skalaen fra 0 til 5, for 
å få tiltakene vektet. Innenfor kategori grønn (0-1) og gul (2-3) er det tiltak for 70,2 mill. 
kroner. Tiltakene med overhengseffekt forventes å løse deler av utfordringen i 2011.  
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 85,5 mill. kroner inkludert overhengseffekt fra tiltak 
som startet i 2010. Risikovektet forventes disse omstillingstiltakene å gi effekter i 
størrelsesorden 61,5 mill. kroner, som er 4,5 mill. kroner over identifiserte 
omstillingsutfordringer for helseforetaket.   
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Nordlandssykehuset HF i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring på 15,5 mill. kroner og har 
definert omstillingstiltak for 19,1 mill. kroner for 2011. Av dette er overhengeffekten fra 2010 
på 9,5 mill. kroner og nye tiltak på 9.6 mill. kroner.  
 
Tiltakene inkluderer reduksjon av gjestepasientkjøp innen rusomsorg, bortfall av kostnader i 
forbindelse med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekter, diverse tiltak 
innenfor ambulanseområdet og bedre kontroll og oppfølging av høykostmedisin.  
 
Helgelandssykehuset HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 

tiltak
0 - Ingen risiko 0 1,00 1
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 2 900 0,96 2 784
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 9 800 0,86 8 428
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6 300 0,50 3 150
Sum Helgelandssykehuset HF 19 000 0 14 363  
Tabell: Tiltak overordnet Helgeland fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 19,1 mill. kroner inkludert overhengseffekt av 
planlagte og gjennomførte tiltak i 2010. Ved å risikovekte omstillingstiltakene utgjør disse 
tiltakene 14,4 mill. kroner som er 1 mill. kroner lavere enn identifiserte 
omstillingsutfordringer for Helgelandssykehuset.  
 
Med bakgrunn i den lave gjennomføringsgraden i 2010 vurderer adm. direktør 
omstillingsprogrammet for Helgelandssykehuset HF i 2010 til å ha moderat til høy 
gjennomføringsrisiko. 
 
 



Likviditet og investeringer 
Foretaksgruppens likviditetsbudsjett for 2011 er utarbeidet på bakgrunn av foreløpig regnskap 
2010, vedtatt budsjett 2011, faktisk inngående beholdning 2011 og tall for estimert 
pensjonspremie.  
 
Eier (HOD) har fokus på likviditeten i helseregionene og fattet i løpet av 2010 flere vedtak 
som påvirker likviditeten i foretaksgruppen. 
 
Helse Nord ble pålagt å sette av deler av overskuddet fra KLP på premiefond (91 mill. 
kroner), og Stortinget vedtok å trekke inn 570 mill. kroner fra Helse Nord i desember 2010 
som følge av at pensjonskostnadene i 2010 ble svært lave (pensjonspremien som ble betalt til 
KLP, ble ikke påvirket av dette). 
 
På tross av at eier har redusert likviditeten med samlet ca 650 mill. kroner i 2010, har 
foretaksgruppen fortsatt positiv likviditet. Dersom foretaksgruppen oppnår vedtatt 
resultatkrav, vil det heller ikke være behov for å trekke på kassakreditten i 2011.  
 

                         Likviditetsbudsjett 2011

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 250 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  657 500
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet -30 000
Diff pensjonskostnad/premie 180 400
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 057 900

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2010 estimat -630 000
Investeringsbudsjett 2011 -853 600
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 483 600

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 265 000
Avdrag lån -71 400
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 193 600

Netto endring i kontanter 01.01.2011-31.12.2011 -232 100

IB  01.01.2011 278 600
UB 31.12.2011 46 500

 
Tabell: Likviditetsbudsjett 2011 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtok i styresak 132-2010 å øke investeringsrammen for UNN i 
2011 med til sammen 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN 
Tromsø. Investeringsrammen for 2011 økes derfor med 40 mill. kroner  
 



Adm. direktør vil komme tilbake med egen sak om planlagt utvikling av 
Spesialisthelsetjenesten i Alta.  
 
Foreløpig regnskap for 2010 viser et betydelig etterslep i gjennomføringen av 
investeringsprosjektene i foretaksgruppen. Etterslepet ved årsskiftet er beregnet til å utgjøre 
over 600 mill. kroner. I de månedlige økonomirapportene i 2010 er det løpende rapportert om 
forsinket fremdrift i investeringsprogrammet. Manglende fremdrift gjelder alle 
helseforetakene inklusive RHF. 
 
For å sikre en mer reell budsjettering og planlegging bør de årlige investeringsbudsjettene 
justeres, slik at de samsvarer med faktisk planlagt gjennomføring. Dette vil bli gjort i 
forbindelse med rullering av investeringsplanen. 
 
Avkorting av investeringsramme: 
 
Styret vedtok følgende i styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018 – rullering, punkt 4: 
 
Styret vedtar økt ramme til medisinskteknisk utstyr i 2011 slik: 
 
• Helse Finnmark HF 16 mill  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 mill 
• Nordlandssykehuset HF 10 mill 
• Helgelandssykehuset HF 30,7 mill 
 
Følgende beløp av denne rammen er avhengig av at helseforetakene realiserer vedtatt 
resultatkrav for 2010: 
 
• Helse Finnmark HF 6 mill  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25 mill 
• Nordlandssykehuset HF 6 mill 
• Helgelandssykehuset HF 25,7 mill 
 
Avvik fra resultat kravene vil medføre tilsvarende avkortning av denne investeringsrammen. 
 
Regnskapet for 2010 er for tiden ikke klart. Foreløpig tilbakemelding fra helseforetakene 
tyder på at Helse Nord i sum vil oppnå eiers resultatkrav. Av helseforetakene er det usikkerhet 
knyttet til Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF 
 
En vurdering av om investeringsrammene for 2011 skal avkortes eller økes, utsettes derfor til 
endelig regnskap for 2010 foreligger. 
 
Selv om det høye investeringsnivået i 2011 medfører at likviditeten i foretaksgruppen 
svekkes, vil Helse Nord RHF i sum ha positiv likviditet gjennom hele året. 
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Figur: Likviditetsbudsjett 2011 
 
Det foreligger nå beregninger fra KLP som viser at pensjonskostnaden vil øke med ca 200 
mill. kroner ut over forutsetingene i budsjett 2011. Vi legger til grunn at HOD vil følge dette 
opp med tilleggsbevilgninger i Revidert Nasjonalbudsjett, slik det er signalisert. Det vil i så 
fall styrke likviditeten, se stiplet linje i figuren. I tillegg til den kontantbeholdningen som er 
vist i figuren, har Helse Nord en likviditetsreserve i form av premiefond på 91 mill. kroner.  
 
Langtidsbudsjett 2011-2015 
Helseforetakene er bedt om å gjøre en vurdering av de økonomiske utsiktene for de nærmeste 
årene basert på de planer og rammer som er kjent og avklart pr. dags dato. Helseforetakene 
har behandlet dette på forskjellige måter, men alle har gjort en vurdering. 
 
Helse Finnmark HF  
Helseforetaket vil ikke ha tilgjengelig likviditet i perioden til å investere i nye sykehus under 
dagens forutsetninger om lån og inntekter. Helseforetaket må gjennomføre betydelig 
kostnadseffektivisering for å kunne bære de økte kostnader som følger av nye store 
investeringer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Helseforetaket rapporterer at kjente økninger i kostnader og krav til økonomisk resultat vil 
medføre krav til fortsatt omstilling. Helseforetaket har tidligere lagt frem analyser som viser 
at helseforetaket har tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan, og at 
det er stor sannsynlighet for at helseforetaket vil kunne håndtere de økte kostnader innen for 
de rammer som foreligger. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Helseforetaket presenterer bærekraftsanalyser som viser at helseforetaket vil klare å realisere 
de vedtatte resultatkravene frem til og med 2017. I 2018 vil det bli behov for ekstraordinære 
tiltak eller redusert resultatkrav. Fra 2019 bedres økonomien igjen. 



 
Helgelandssykehuset HF 
Helseforetaket presenterer en bærekraftsanalyse som viser at helseforetaket vil klare å 
realisere økonomisk balanse i perioden etter gjennomføring av investeringsplanen. 
Likviditeten vil bedres. 
 
Konklusjoner  
Det planlegges med et aktivitetsnivå som er høyere enn det styret i Helse Nord RHF har lagt 
til grunn i sin bestilling til HF-ene. Det er i sum planlagt med aktivitetsavhengige inntekter 
som er 73,8 mill. kroner høyere enn den overslagsbevilgning som HOD har lagt til grunn for 
aktivitetsvekst i regionen. Adm. direktør foreslår at helseforetakene pålegges å justere sine 
aktivitetsplaner i tråd med bestilling fra HOD. Dette vil kreve ny styrebehandling i 
helseforetakene. Reduserte ventetider og fjerning av fristbrudd skal gjennomføres innenfor 
godkjente økonomiske rammer.  
 
Aktivitetsplanene viser at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges økt noe mer enn somatisk virksomhet.  
 
Alle helseforetakene har budsjettert med overskudd som vedtatt, og det er redegjort for 
omstillingsutfordring og tiltaksplaner. Gjennomgang av helseforetakenes tiltaksplaner viser at 
det er gjennomføringsrisiko, og dermed risiko for at resultatkrav på helseforetakene ikke 
oppfylles. Risikoen for at Helse Nord ikke skal nå resultatkrav fra Helse- og 
Omsorgsdepartementet vurderes som lav.  
 
Helse Nords likviditetssituasjon er god, og det forventes positiv beholdning gjennom 2011.  
 
I tråd med styrets vedtak i styresak 132-2010 økes investeringsrammen for UNN i 2011 med 
til sammen 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2011.  
 
2. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styrene i helseforetakene bes om å 
justere sine aktivitetsplaner i tråd med justert overslagsbevilgning. Ventetider skal 
reduseres og fristbrudd skal fjernes innenfor disse økonomiske rammene. 

 
3. Justert overslagsbevilgning fordeler seg slik: 

 
Justert overslagsbevilgning UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM

Kr 1 058 300 000     617 400 000       245 000 000      305 000 000       7 000 000    2 232 700 000   
 

4. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres, og helseforetakene må ha sterkt fokus på å 
redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
økonomisk og faglig resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2011 og årene 
fremover er en premiss for gjennomføring av investeringsplanen.  

 



5. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen økes 
med 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 

 
 
Bodø, den 27. januar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Investeringsrammer 2011 
 Basisramme, øvrig ramme og øremerkede tilskudd 2011  
 



Vedlegg 
 
 

Vedtatt budsjett Konsolidert
nov.10 feb.11

Helse Finnmark HF 2011 2011
RUS institusjon 30000 30000
Økt MTU med mer 16 000 16 000
HF styrets disposisjon 14 000 14 000
Sum Helse Finnmark 60 000 60 000

UNN  HF
Utvikling Psykiatribehandling 20 000 20 000
A fløy 30 000
Pasienthotell 10 000
Biobank 17 000 17 000
Økt MTU med mer 43 000 43 000
HF styrets disposisjon 100 000 100 000
Sum UNN 180 000 220 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 157 900 157 900
Prisjustering Bodø 3 100 3 100
Modernisering NLSH, Vesterålen 97 400 97 400
Prisjustering Vesterålen 2 000 2 000
Økt MTU med mer 10 000 10 000
HF styrets disposisjon 55 000 55 000
SUM NLSH 325 400 325 400

Helgelandssykehuset HF
Omstilliongsmidler
Etablering RUS institusjon
Økt MTU med mer 30 700 30 700
HF styrets disposisjon 17 500 17 500
SUM Helgelandssykehuset 48 200 48 200

Sykehusapotek 1 000 1 000
HN IKT 26 000 26 000
Prosjekter RHF 26 300 26 300
Kvalitetstiltak RHF styrets disp 10 000 10 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 123 000 123 000
RHF styrets disp 13 700 13 700
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 200 000

TOTAL INVESTERINGSRAMME 813 600 853 600  
 
 
 



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 1 150 968 184 000 1 280 722 4 101 760 2 471 197 1 006 634 10 195 281  
 
 
 


