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Styresak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen,  

rammer og føringer 
 

 

Formål  

I styremøte, den 21. juni 2011 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 69-2011 Plan 

2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne saken la premisser, rammer og føringer for 

budsjett 2012. Forslag til Statsbudsjett som ble lagt fram 6. oktober 2011 gir grunnlag for 

fastsetting av endelige rammer for 2012.  

 

Denne styresaken fremmes for å 

 redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2012. 

 vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og RHF-et. 

 vedta samlet investeringsvolum og fordeling av investeringsramme i 2012. 

 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 2011 til forslag 2012 fått økt de ”frie inntektene” med 

omlag 189 mill kroner. Dette er ca. 59 mill kroner mer enn det som ble lagt til grunn i 

styresak 69-2011. Økte inntekter foreslås disponert i saken. Øvrige forhold i Statsbudsjett 

2012 er godt i samsvar med forutsetningene i styresak 69-2011.   

 

Tidligere fastsatt strategi for budsjett 2012 og årene fremover, senest redegjort for i styresak 

69-2011, står fast. For å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover og gjennomføring av 

investeringsplanen, budsjetteres det med overskudd. I juni 2011 vedtok styret et budsjettert 

overskudd på 355 mill kroner for foretaksgruppen samlet, hvorav 280 mill kroner er 

budsjettert sentralt. Adm. direktør foreslår å justere overskuddskravet til 350 mill kroner for å 

gi rom for ønskede prioriteringer, herunder å styrke føde/gyn, og for styrking av 

helseforetakene.  

 

Samtidig foreslås overskuddskravet til Nordlandssykehuset HF redusert med 20 mill kroner i 

2012 og i 2013 som følge av ekstraordinære kostnader knyttet til ombyggingsprosjektet. Et av 

tiltakene er etablering av midlertidig observasjonspost. Sentralt overskudd i RHF foreslås økt 

med 15 mill kroner.  

 

Investeringsrammen til Helse Finnmark HF foreslås økt med 25 mill kroner i forhold til 

vedtak i sak 69-2011. Beløpet skal benyttes til planlegging av nytt sykehus i Kirkenes.   

 



Helseforetakene i Helse Nord må gjennomføre vedtatt omstilling og realisere effektene av 

sine planlagte tiltak, slik at de økonomiske målene nås. Alle helseforetakene har utfordringer 

med å bringe løpende drift i balanse, og kontinuerlig fokus på omstilling av virksomheten er 

nødvendig. Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene har omstillingsutfordringer i 

størrelsesorden 260-270 mill kroner i 2012 før forslagene i denne saken. Helseforetakene har 

så langt identifisert og tallfestet tiltak for 214 mill kroner, og det arbeides videre med 

identifisering av ytterligere tiltak. Adm. direktør vurderer at det er risiko i budsjettopplegget 

på helseforetaksnivå, særlig i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og 

Nordlandssykehuset HF.   

 

Statsbudsjettet for 2012 legger opp til en samlet aktivitetsvekst på 1,4 %. Adm. direktør 

foreslår i saken tak for aktivitetsbaserte inntekter og vridning av aktivitet.  

 

Medbestemmelse 

Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 

og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet 

ettersendes eller legges frem ved møtestart. 

 

Sak om Plan 2012-2015 inkl rullering investeringsplan ble drøftet med de konserntillitsvalgte 

og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2011 med følgende enighetsprotokoll: 

 

1. Partene er enige om behovet for videre utvikling av helsetjenestetilbudet til landsdelens 

befolkning og nødvendigheten av investeringer i bygg, utstyr og IKT. 

 

2. Partene understreker behovet for at det i helseforetakene satses på utvikling av 

kompetanse hos medarbeiderne parallelt med krav til omstilling, utvikling og 

effektivisering.  

 

3. Partene er fortsatt enige om at det er nødvendig med et driftsoverskudd de nærmeste 

årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 

4. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag 

for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. 

 

5. Endringsarbeid og omstilling skal skje i nært samarbeid mellom arbeidsgiver, 

arbeidstakerne og deres representanter. 

 

Statsbudsjett 2012   

Forslag til Statsbudsjett for 2012 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn det som 

var lagt til grunn i planrammene. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2012 Helse Nord 59,3 mill 

kroner mer til disposisjon enn forutsatt. I tillegg kan økt rentenetto og prisjustering av sentralt 

budsjettert basisramme disponeres (9,7 mill kr). Dette gir 69 mill kr til disposisjon.  

 



Budsjettendringer basisramme Forslag Forutsatt Endring

St. prp 1 Styresak 69-2011

Aktivitetsvekst 95 200 50 000 45 200

Nasjonal inntektsmodell -37 000 -35 000 -2 000

Økte pensjonskostnader 210 400 203 000 7 400

Samhandling utskrivningsklare -71 400 -71 400 0

Samhandling ø-hjelp -7 300 -16 600 9 300

Pasientreiser/NPR rapportering -500 0 -500

NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 0 5 000

Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 0 -5 100

SUM statsbudsjett 189 300 130 000 59 300

Andre forhold

Økte renteinntekter og prisjustering ramme til styrets disp 9 700

Sum til disposisjon 69 000  
 

I tillegg er det foreslått en realvekst i forskningsbevilgningen på 0,3 mill kroner og 4 mill 

kroner til opprettelsen av ”Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 

bekkenbunnsykdommer” ved UNN og ”Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser” ved Valnesfjord Helsesportssenter. 

 

 Særskilte satsningsområder i statsbudsjettet 2012: 

 Økonomisk styring og kontroll 

De regionale helseforetakene må gjennom god styring sikre at den samlede ressursbruken 

til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor vedtatte rammer. Kravet 

om at alle regionale helseforetak skal gå i økonomisk balanse videreføres. 

 

 Fremdeles sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 

Departementet vil vektlegge nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportering av 

uønskede hendelser for å kunne bruke hendelsene til læring og forbedring. Departementet 

vil legge til rette for utvikling og publisering av flere nasjonale kvalitetsindikatorer i 2012. 

 

 Tilgjengelighet 

Departementet vil i 2012 videreføre kravet om reduserte ventetider og at fristbrudd ikke 

skal forekomme. 

 

 Kreftbehandling 

Helsedirektoratets anbefalte forløpstider er at henvisningen bør være vurdert innen 5 

virkedager, utredningen påbegynt innen 10 virkedager, og første behandling startet innen 

20 virkedager. Målet er at 80 pst. av pasientene kommer innenfor de foreslåtte 

forløpstidene. Departementet vil i 2012 fortsatt ha oppmerksomhet om tilbudet til 

kreftpasienter. Budsjettforslaget legger til rette for vekst i polikliniske radiologi- og 

laboratorietjenester. Det forutsettes at regionale helseforetak tilpasser kapasitet etter behov 

og at det er etablert tilbud om øyeblikkelig hjelp ved mistanke om alvorlig sykdom. 

 



 Hjerneslag 

Det er ulikheter i behandlings- og rehabiliteringstilbudet i sykehus, og også ulikt i hvilken 

grad ny kunnskap er implementert. Helsedirektoratet utarbeidet i 2010 nasjonale faglige 

retningslinjer for hjerneslag som vil være et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig, 

kunnskapsbasert behandling og rehabilitering i hele landet. 

 

 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 

Det vil fortsatt være behov for økning i kapasiteten i tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige samtidig med styrking av samhandlingen mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

 

 Faste stillinger, deltid, IA-avtalen og sykefravær 

Målet fra 2011 om å redusere andelen deltid og øke andelen faste stillinger videreføres. 

Det blir for øvrig vist til målene fra IA-avtalen. 

 

 Oppfølging av organisasjonsendringene i hovedstadsområdet 

Departementet vil også i 2012 ha tett oppfølging av Helse Sør-Øst RHF for å følge opp og 

legge til rette for omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet. 

 

I styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl rullering investeringsplanen ble Helse Nords 

viktigste mål for planperioden vurdert å være:  

 

 Økonomisk kontroll i tråd med de forutsetninger som er lagt 

 

 Implementere samhandlingsreformen 

Dette følges opp i 2012 administrativt gjennom egne prosjekter, og i avsetninger i RHF-

budsjettet og i helseforetakenes budsjett. Alle avtaler med kommunene skal være inngått 

innen 1.7.2012.  

 

 Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer 

I 2012 opprettholdes kravet om økt aktivitet innen rus og psykisk helse, samt vridning av 

aktivitet for å redusere ventetider. Tjenestene innen behandling av hjerteflimmer, vedtatt 

traumesystem, samt fødselshjelp og gynekologi følges opp i tråd med forutsetningene i 

styresak 69-2011. 

 

 Bedre kvalitet i pasientbehandlingen 

Helse Nord deltar i nasjonal pasientsikkerhetskampanje med flere kvalitetstiltak. 

Prosjekter i helseforetakene som fikk særskilt tildeling i 2011 (ca 30 mill kr) følges opp i 

2011/2012 og forventes å gi effekt fremover. I 2012 er det i RHF-budsjettet avsatt 0,3 mill 

kroner til forsert arbeid med standardiserte pasientforløp. Brukermedvirkningen styrkes 

også. 

 

 Oppgradering/utvikling bygg og utstyr 

 

 Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 

Utdanningsprogrammer for leger innenfor psykiatri, gynekologi og revmatologi, fysikalsk 

medisin og rehabilitering, og geriatri videreføres. Innenfor kronikersatsingen disponeres 

midler til kompetanseutvikling hos personell.  

  



Fastsatte mål og oppfølging i budsjett 2012 vurderes å være godt i samsvar med Helse- og 

omsorgsdepartementets særskilte satsningsområder for 2012.  

 

Andre viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2012 

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

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på 

nasjonalt nivå fra anslag 2011. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på om lag 6,5 % 

innen poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier 

og radiologi og 1,1 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF). Til fradrag fra dette 

vekstanslaget kommer økt pasientbehandling i kommunene som følge av opprettelse av 

nye døgntilbud. Dette er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av ISF-aktiviteten. Helse Nords 

basisramme foreslås økt med 95,2 mill kroner til å finansiere økt aktivitet. 

 

 Oppdatering inntektsmodell 

Oppdatering av kriterieverdier og befolkning i den nasjonale inntektsmodellen medfører at 

Helse Nords basisramme reduseres med 37 mill kroner, 2 mill kroner mer enn lagt til 

grunn i styresak 69-2011. 

 

Endring som følge av inntektsmodell 

Trekk for relativ befolkningsendring   -42 mill kroner 

Oppdatering kriterieverdier       -1 mill kroner 

Kostnadsandeler      0 mill kroner 

Omfordeling oppgaver  +14 mill kroner 

Gjestepasientordning      -8 mill kroner 

SUM   -37 mill kroner 

 

Kostnadsandeler (relativ kostnadsfordeling mellom somatikk, psykisk helse, prehospitale 

tjenester etc.) er ikke oppdatert på grunn av usikkerhet knyttet til kostnadsføring av reduserte 

pensjonskostnader i 2010.  

 

 Forskning 

Helse Nord får en realvekst på 0,3 mill kroner til forskning som følge av relativt høyere 

forskningsaktivitet. 

 

 Pensjon 

Økning i pensjonskostnader i 2011 ble håndtert gjennom ekstrabevilgning i Revidert 

Nasjonalbudsjett 2011. Denne bevilgningen er videreført og prisjustert. Nye beregninger 

fra KLP viser en ytterligere sterk kostnadsvekst i 2012 som ikke omtales i forslag til 

Statsbudsjett 2012. Dette ser vi foreløpig bort fra i vår planlegging. Her avventer vi 

avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet på samme måte som det har vært gjort de 

siste årene.  

  

 Deflator 3,1 %  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnsjustering på 3,1 % i 2011, hvorav 

lønnskompensasjon utgjør 3,5 % og prisvekst 1,6 %. Lønns- og priskompensasjon foreslås 

videreført helseforetakene uavkortet. Prisjustering av kapitaltilskudd innebærer en 

styrking av kapitalkompensasjonen i basisrammen.  

 



 Tilskudd til ”Raskere tilbake” videreføres.  

Beløpet er ikke endelig fordelt i forslag til Statsbudsjett 2012. Forutsatt lik fordeling som i 

2011 vil tilskuddet være om lag 61 mill kroner inklusive prisjustering.  

 

 Prosjekt for finansiering av sykestuer videreføres (8,3 mill kroner).  

 

 Det er foreslått gitt lånetilsagn til bygging av A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-

Norge Tromsø på 455 mill kroner (2012-kr). Helse Nord er gitt mulighet til å ta ut 

følgende lånesummer for 2012:  

o A-Fløy Tromsø     50 mill kroner 

o Nordlandssykehuset Bodø  240 mill kroner 

o Nordlandssykehuset Vesterålen   80 mill kroner 

 

Samhandlingsreform  

 

Innholdet i reformen 

Samhandlingsreformen innebærer at pasientbehandling som i dag skjer i sykehus skal 

overføres til kommunehelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) anslår at dette 

vil medføre at 0,8 % av aktiviteten i sykehusene skal overføres til kommunene i 2012. Dette 

er fulgt opp ved at det trekkes inn penger fra helseforetak, og de overføres til kommunene i 

2012. 

 

Økonomiske rammer  
Konsekvensene for helseforetakenes inntektsrammer (ISF og basisramme) er estimert i 

styresak 69-2011 (plan 2012-2015). Vi har nå fått endelige tall i forslag til statsbudsjett 2012, 

og rammene til helseforetakene er oppdatert på denne bakgrunn. 

 

Finansiering av aktiviteter i kommunene fra og med 2016 

Fra 1.1.2016 skal all aktivitet i kommunene som gjelder samhandlingsreformen finansieres 

over kommunebudsjettene gjennom bevilgninger fra Kommunal- og Regionaldepartementet 

(KRD).  

 

Økonomiske konsekvenser for helseforetakene og Helse Nord 

Selv om det allerede fra 2012 er lagt opp til å overføre store beløp fra HF-ene til kommuner, 

forventer vi at de økonomiske konsekvensene til neste år blir beskjedne, men effektene vil bli 

gradvis større i løpet av perioden. 

 

Effekt i 2012: 

 Medfinansiering 

Her forventer vi at det vil bli overkommelige utslag i 2012, i hovedsak forventer vi å få 

finansiert den aktivitetsfinansierte aktiviteten på et nivå tilsvarende 2011, jf. fordeling av 

overslagsbevilgning. HOD estimerer at etablering av ø-hjelpsplasser i 2012 vil kunne 

redusere ISF-finansieringen med 80 mill kroner, effekten for oss vil da bli et sted mellom 

10 og 20 mill kroner. 

 Utskrivningsklare pasienter 

Her vil kommunene få sterke incentiver til å ta hjem pasientene, da dette er tilbud de vil 

kunne sette i verk raskt. Dette betyr at vi forventer at store deler av trekket på 71,4 mill 

kroner vil bli reelt, og at helseforetakene må planlegge ut fra dette. 



 Ø-hjelp 

Her er helseforetakene i Helse Nord kommet langt. HOD legger opp til at de kommunene 

som får tilbudene i drift fra 2012 (viderefører tilbud som er i drift) skal få maksimalt 

tilskudd allerede fra 2012. Dersom vi får godkjent tilbud som vi allerede har i drift, betyr 

det isolert sett at helseforetakene vil få frigjort midler som kan nyttes til å etablere 

ytterligere tilbud og/eller styrke andre tilbud i foretaket. 

 

Effekt fra 2015: 

Etter hvert som tilbudene i kommunene bygges ut, særlig ø-hjelpstilbudene, forventer vi 

redusert aktivitet og inntekter i helseforetakene. Dette er reelle endringer i 

rammebetingelsene, og vi må planlegge og tilpasse oss disse endringene. 

 

Redusere og omdisponere kapasitet 

Færre inneliggende pasienter og færre ø-hjelpstilfeller vil frigjøre kapasitet i helseforetakene. 

Det må derfor nå startes opp et arbeid for sikre at det tas ned kapasitet og frigjøres 

økonomiske ressurser som følge av denne endringen. Tempoet i nedtrapping av kapasitet må 

vurderes løpende. Alternativt kan deler av den frigjorte kapasiteten nyttes til å ta unna 

ventelister.  

 

Omdisponere økonomiske ressurser som brukes i dag på tilsvarende tiltak 

Helseforetakene i Helse Nord har allerede i dag inngått avtaler med flere kommuner om tiltak 

som har som siktemål å redusere behovet for innleggelser og bidra til at utskrivningsklare 

pasienter får et tilbud i kommunene. Kartleggingen så langt tyder på at samlet tilskudd til 

kommunene i år er 59 mill kroner. Disse tiltakene er for en stor del finansiert av 

helseforetakene.  

 

Strategi 

Helse Nord RHF har som mål at implementering av samhandlingsreformen skal bli vellykket. 

Vår region skal være den første til å få på plass disse nye tiltakene i kommunene og etablere 

samhandlingsarenaene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. 

 

Tiltak som er satt i verk i dag, som virker og som oppfyller kravene i samhandlingsreformen 

videreføres. Det betyr at reformen innføres i ulikt tempo i de ulike helseforetakene. 

 

For å unngå å utsette gode eksisterende tiltak for unødig støy og risiko er det viktig at vi  

 legger opp til å videreføre dagens tilbud. 

 kommuniserer klart og tydelig overfor kommunene slik at de vet hva som vil kreves av 

dem i tiden fremover. 

 er tydelig på at fra 1.1.2016 vil all finansiering av kommunale tilbud komme via 

Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) og alle spesialordninger vil være avsluttet. 

 legger opp til overgangsordninger som innebærer at vi fortsetter å subsidiere kommunene 

i 2012, men er tydelig på at den gradvis vil trappes ned og avsluttes i 2015.  

 

Midler som helseforetakene og Helse Nord i dag bruker på samarbeidstiltak med kommunene 

omdisponeres og nyttes til å finansiere reformen. Dersom dagens tilskuddsordninger 

videreføres uavkortet, vil det innebære at noen kommuner både får finansiert sine tiltak 

gjennom den omfordelingen som skjer over statsbudsjettet ved at midler flyttes fra HOD til 

KRD og gjennom særskilt tilskudd fra RHF og HF.  

 



Videreføring av dagens tilskudd vil være problematisk ut fra to forhold. Det vil innebære: 

 en forskjellsbehandling av kommunene (noen får dobbelt betalt for tiltakene). 

 en svekkelse av økonomien til helseforetakene. 

 

Med vår skisserte modell vil vi komme raskt i gang, og de økonomiske utfordringene for 

foretakene vil bli lavest mulig.  

 

Utskrivningsklare pasienter 

Økt betaling for utskrivningsklare pasienter gir kommunene incitament til å hente hjem disse 

pasientene. Dette vil medføre færre inneliggende pasienter og lavere inntekter for 

helseforetakene. Helseforetakene må oppfylle kravene til varsling, epikrise m. m. for å kunne 

overføre ansvaret til kommunene. Hvis dette ikke blir gjort, vil pasientene bli liggende på 

sykehus, og vi kan ikke kreve betaling fra kommunen.  

 

Innfasing ø-hjelp 

I vår region har vi i drift mange tilbud som enten allerede oppfyller kravene til ø-hjelpsplasser 

eller enkelt kan konverteres til det. Vi har egeninteresse i å sørge for at eksisterende tilbud 

kommer inn i ny finansieringsordning og videreføres. Det vil frigjøre ressurser i HF. 

 

Neste trinn bør være å søke å få etablert nye ø-hjelpstilbud i kommuner, hvor det bl.a. er lang 

vei til sykehus for å gi lik tilgjengelighet til akuttfunksjoner.  

 

Medfinansiering 

Selve oppgjørsordningen vil håndteres av Helse Nord RHF. RHF-et vil fakturere kommunene 

og ta belastningen av svekkelsen i likviditet som følger av ordningen. RHF-et vil sende ut 

forskudd på ISF og kommunal medfinansiering tilsvarende dagens ordning. 

 

Samarbeid og spleiselagsmodeller 

Dette gjelder enten tilbud som ikke omfattes av samhandlingsreformen eller andre løsninger 

hvor HF-et og kommunen sammen kommer frem til at dette er en god løsning, forutsettes 

videreført.  

 

Svært mange av våre kommuner er så små at de ikke vil få nok ressurser gjennom 

inntektsmodellen til å etablere en hel ø-hjelpsplass. Helse Nord vil derfor bistå med å utvikle 

tilbud, hvor flere kommuner slår seg sammen om å drive en (eller flere plasser) i fellesskap. 

 

Overgangsordning 

All støtte til kommunene foreslås ikke trukket tilbake fra 1.1.2012.  For å sikre videreføring 

av gode tilbud og utvikling av nye skal vi: 

1. Kommunisere våre holdninger og forståelse til kommuner og internt i HF. 

2. Søke HOD om godkjenning og støtte til ø-hjelpstilbud som skal videreføres og etableres. 

Det innebærer at deler av dagens støtte kan trekkes inn.  

3. Gjennomgå og evaluere om eksisterende tiltak innebærer at kommunene allerede nå driver 

tiltak som sikrer tilbud til utskrivningsklare pasienter. I så fall kan vi redusere dette direkte 

tilskuddet til kommunene, siden de får 71,4 mill kroner til å finansiere slike tiltak.  

4. Medfinansiering: For 2012 forventer vi at dette vil bli en ordning som kun medfører at 

pengene sendes via kommunesektoren, før de igjen kommer til helseforetakene. Det 

foreslås at vi ikke gjør noe trekk i dagens bidrag til kommunene begrunnet med at 

kommunene har fått penger til medfinansiering. 

 



Budsjettopplegg 2012 og økonomisk resultatkrav 

I juni 2011 vedtok styret et budsjettert overskudd på 355 mill kroner for foretaksgruppen 

samlet, hvorav 280 mill kroner ble budsjettert sentralt. Helseforetakenes resultatkrav ble 

vedtatt slik: 

 

Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 280 mill kroner 

Helse Finnmark HF +5 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner  

Nordlandssykehuset HF  +41 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF 0  

Helse Nord IKT 0 

Sum +355 mill kroner 

 

Adm. direktør foreslår følgende endringer i resultatkravene for 2012:  

 Overskuddskravet til Nordlandssykehuset foreslås redusert med 20 mill kroner for en 

periode på to år.  

 Sentralt overskudd (styrets disposisjon) foreslås økt med 15 mill kroner for å sikre 

realisering av vedtatt investeringsplan.  

 

Styret i Nordlandssykehuset HF har i styresak 72-2001 vedtatt følgende:  

 

 

 
 

 
 

Nordlandssykehuset Bodø har gjennom hele 2011 opplevd et vedvarende stort press på 

sengepostene og et stort antall korridorpasienter. Helseforetaket står nå ovenfor fase 2 i 

utbyggingsprosjektet med riving av K- og G-fløy, og de arbeidsmiljømessige belastningene 

vil øke presset ytterligere. Helseforetaket vurderer etablering av midlertidig observasjonspost 

i tilknytning til akuttmottaket som et av de viktigste omstillingsprosjektene i denne 

sammenheng. For å sikre god pasientbehandling og minimere de arbeidsmiljømessige 

belastningene anbefaler adm. direktør i Helse Nord RHF at helseforetakets resultatkrav 

reduseres med 20 mill kroner i en periode på to år.   

 



Foretaksgruppen budsjetter dermed samlet med 350 mill kroner i overskudd, 5 mill kroner 

lavere enn vedtatt i styresak 69-2011.  

 

Foreslåtte resultatkrav blir som følger:  

 

Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 295 mill kroner 

Helse Finnmark HF +5 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner  

Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF 0  

Helse Nord IKT 0 

Sum +350 mill kroner 

 

Forslag til prioriteringer 2012 

Adm. direktør foreslår å disponere det økonomiske handlingsrommet slik at det blir mulig å 

fortsette den positive utviklingen og legge til rette for langsiktig styring og planlegging.  

 

De økte midlene foreslås benyttet slik: 

 For å sikre mulighetene for å investere, økte investeringer i medisinteknisk utstyr og/eller 

fremskynde oppstart av nytt lokalsykehus foreslås 15 mill kroner disponert til økt sentralt 

overskudd.  

 For å bidra til omstilling i helseforetakene foreslås det å styrke rammene til 

helseforetakene med 20 mill kroner. Midlene foreslås fordelt etter den totale 

inntektsmodellen i Helse Nord.  

 I styresak 69-2011 ble det vedtatt en styrking for gjennomføring av handlingsplan for 

barsel-, svangerskaps- og fødselsomsorgen for å ivareta nasjonale krav til tjenesten (2,5 

mill kroner). Adm. direktør foreslår at denne opptrappingen skjer raskere og foreslår at det 

samlet skal fordeles 6,5 mill kroner til konkrete tiltak innen føde/gyn. Midlene 

budsjetteres sentralt (styrets disp) og fordeles etter en prioriteringsprosess, hvor fagråd for 

føde/gyn involveres.  

 6 mill kroner er disponibelt, men foreslås ikke fordelt nå. Midlene settes av til styrets 

disposisjon for senere prioritering. 

 

I forhold til plan 2012-2015 (sak 69-2011), foreslås rammen til RHF styrket med 24 mill 

kroner. Denne økningen skal benyttes til å finansiere: 

 Økt kjøp radiologi for å redusere ventetider   8 mill kroner 

 Avsetning for FIKS (Felles innføring av kliniske systemer),  

kvalitet og folkehelse     13 mill kroner 

 Diverse prosjekt/stillinger, jf egen sak    3 mill kroner 

 

Noen av endringene er av mer teknisk karakter og foreslås håndtert slik:  

 redusert ramme som følge av krav til økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helse (-5,1 

mill kroner) videreføres helseforetakene 

 endret finansiering av følgetjeneste (+0,5 mill kroner) videreføres til helseforetakene 

 Tilskudd til NORM, Nasjonalt senter for antibiotikaresistens (+5 mill kroner) videreføres 

til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

 Redusert ramme som følge av økt hyppighet av rapportering til Norsk Pasientregister (-0,4 

mill kroner) forelås håndtert sentralt.  



 Redusert ramme (-7,3 mill kroner) knyttet til ø-hjelpstilbud i samhandlingsreformen er 9,3 

mill kroner lavere enn forutsatt i styresak 69-2011. Trekket viderefordeles til 

helseforetakene etter samme nøkkel som opprinnelig rammereduksjon, dvs. 

inntektsmodell somatikk. Det reduserte trekket innebærer en lettelse for helseforetakene. 

Krav i styresak 69-2011 om å sette av minimum 16,6 mill kroner til finansiering av 

samarbeidsavtaler med kommuner står fast.  

 

Andre endringer i basisrammen  

 I 2011 ble det bevilget 2 mill kroner til oppstart ny MR ved Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen. Helseforetaket har bedt om at bevilgningen flyttes til 2012, da kostnadene 

ikke vil påløpe i 2011. Adm. direktør foreslår derfor å trekke inn 2 mill kroner fra 

Helgelandssykehuset HF i 2011 og disponere 2 mill kroner til formålet i 2012. Dette er en 

engangsbevilgning for 2012.  

 

 I styresak 69-2011 ble helseforetakene styrket med 3 mill kroner til behandling av 

pasienter med sykelig overvekt. Adm. direktør foreslår nå en justering ved at 0,3 mill 

kroner budsjetteres på RHF-et, og at bevilgning til Nordlandssykehuset HF reduseres til 

tilsvarende. Midlene skal benyttes til kvalitetssikringsarbeid.  

 

 Det foreslås at helseforetakene tildeles 0,1 mill kroner hver i kompensasjon for 

reisekostnader tilknyttet regionale prosjekter i samhandlingsreformen.  

 

 Helse Nord har til og med 2011 betalt mobiltelefonregninger for flysykepleiere i 

helseforetakene. Fra og med 2012 foreslås det at helseforetakene håndterer dette selv og 

0,1 mill kroner fordeles mellom helseforetakene.  

 

 Adm. direktør foreslår at 1 mill kroner fordeles til helseforetakene til oppfølging av 

vedtatt satsning på traumebehandling. Midlene fordeles etter inntektsmodell for somatisk 

virksomhet.  

 

 Adm. direktør foreslår å opprette en koordineringsenhet innen privat rehabilitering lagt 

under Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tiltaket skal bidra til riktigere prioritering, 

og det forventes å gi en økonomisk effekt i form av redusert gjestepasientstrøm ut av 

regionen og økt utnyttelse av kapasitet i regionen. Tiltaket er kostnadsberegnet til 3,1 mill 

kroner. Det foreslås at beløpet tildeles Universitetssykehuset Nord-Norge HF som særskilt 

funksjon og at 3,1 mill kroner trekkes fra helseforetakene basert på inntektsmodell for 

somatisk virksomhet.  

 

I styresak 69-2011 ble det vedtatt å budsjettere med 20 mill kroner i RHF-et til 

implementering av samhandlingsreformen. 3,5 mill kroner er disponert til ulike tiltak i RHF-

budsjettet, jf. egen styresak. 16,5 mill kroner skal fordeles til helseforetakene i 2012. Denne 

bevilgningen er ikke fordelt nå.  

 



Adm. direktørs foreslåtte disponeringer oppsummeres i tabellen: 
Disponering av handlingsrom Beløp

Styrking av helseforetakene 20 000 Fordeles etter total inntektsmodell 

Økt overskudd styrets disp 15 000

NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 Videreføres UNN

Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 Innebærer krav til vridning fra døgn til poliklinikk 

Styrking føde/gyn 4 000 I tillegg til 2,5 mill kr vedtatt i sak 69/2011

Til styrets disp 6 000

Styrking RHF 24 100 Økt kjøp radiologi, avsetning FIKS, folkehelse med mer

Sum disponert 69 000

Merknad

 
 

Forslag til basisramme pr. helseforetak fremkommer av tabellen:  
Basisramme  2012

Sum av Beløp Helseforetak

Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt

Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014

Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909

TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462

Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474

Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638

Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037

Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858

Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749

Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 

Aktivitet 

Forslag til statsbudsjett 2012 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 

% på nasjonalt nivå fra anslag 2011. Økt pasientbehandling i kommunene som følge av 

opprettelse av nye døgntilbud er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av veksten, mens 0,6 % av 

veksten er forutsatt å skje i spesialisthelsetjenesten.  

 

For å understøtte målet om høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB), samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til rette for en 

aktivitetsvekst på om lag 6,5 % innen poliklinikk (psykisk helse, TSB, laboratorier og 

radiologi), mens det innen innsatsstyrt finansiering er lagt til rette for en vekst på 1,1 %. 

Arbeidet med å effektivisere driften av psykisk helsevern og TSB vil fortsette i 2012.  

 

Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,079 mrd kroner innen ISF (inkludert 

kommunal medfinansiering) og 295 mill kroner innen polikliniske inntekter. Adm. direktør 

foreslår at overslagsbevilgningen fordeles mellom helseforetakene ut fra helseforetakenes 

estimat for aktivitet 2011, korrigert for økt aktivitet ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF og Nordlandssykehuset HF som følge av funksjonsfordeling herunder kreftbehandling.      

 

Helseforetakenes budsjetterte inntekter for ISF og poliklinikk skal i sum ikke overstige 

overslagsbevilgningene i tabellene nedenfor: 

 



ISF/medfinansiering (mill kr) HF estimat 2011 prisvekst 3,35 % Funksjonsfordeling Endring 2012 Overslagsbev. I 2012 kr Realvekst*

Finnmark 219,2 7,3 -2,5 -0,08                     224,0 -1,1 %

UNN* 941,0 31,5 3,0 -0,34                     975,2 0,3 %

NLSH 570,0 19,1 2,0 -0,21                     590,9 0,3 %

Helgeland 275,2 9,2 -2,5 -0,10                     281,8 -0,9 %

RHF 7,3 0,2 -0,00                     7,5 0,0 %

Sum 2012,7 67,4 0,0 -0,73                     2079,4 0,0 %

* justert opp 7 mill kr vedr tap biologiske legemidler 2011 

Poliklinikk (mill kr) HF estimat 2011 prisvekst 3,1 % Funksjonsfordeling Endring 2012 Overslagsbev. I 2012 kr Realvekst*

Finnmark 25,9 0,8 0,0 2,9 29,6 10,9 %

UNN 133,8 4,1 0,0 15,0 152,9 10,9 %

NLSH 67,0 2,1 0,0 7,5 76,6 10,9 %

Helgeland 31,9 1,0 0,0 3,6 36,5 10,9 %

RHF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum 258,6 8,0 0,0 29,0 295,6 10,9 %  
 

Av helseforetakenes estimat for 2011 fremkommer det at det ikke er rom for vekst innen ISF 

utover helseforetakets estimat for 2011 pluss prisvekst. Innen poliklinisk virksomhet er det 

rom for å øke aktivitetsavhengige inntekter med omlag 11 % sammenlignet med 

helseforetakenes estimat for 2011.  

 

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. Adm. direktør foreslår videre at aktiviteten i helseforetakene 

innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til medisinsk fagområde. Tilbudene 

skal innrettes for å redusere lange ventetider innen psykiatri, ortopedi, fedmebehandling, 

ablasjonsbehandling (hjerteflimmer) samt røntgenundersøkelser. Tilbudene ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF skal tilpasses vedtatte 

funksjonsfordelte prosedyrer innen kreftkirurgi og urologi.  

 

Budsjett Helse Nord RHF 

Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt budsjetteres 

det med 13,5 mrd kroner i inntekter i 2012. 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 2012 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjettforslag 2012

Basistilskudd 9 139 330 10 079 132 10 606 074

Aktivitetsbasert inntekt 2 294 174 2 251 890 2 383 000

Annen driftsinntekt 381 578 479 769 515 576

Sum driftsinntekter 11 815 083 12 810 791 13 504 650

Kjøp av helsetjenester 11 183 437 12 004 390 12 550 399

Varekostnad 0 0 0

Lønnskostnader 135 456 162 987 178 666

Avskrivninger og nedskrivninger 44 300 67 584 68 531

Andre driftskostnader 294 422 388 755 434 454

Sum driftskostnader 11 657 614 12 623 716 13 232 050

Driftsresultat 157 469 187 075 272 600

Finansinntekt 72 024 73 125 72 400

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 533 483

Annen finanskostnad -49 306 -52 200 -50 000

Årsresultat 713 670 208 000 295 000  
 

Det vises til egen styresak for mer informasjon om RHF-budsjettet. 

 

Likviditet og investeringsrammer 

Foreslått budsjettopplegg og investeringsplan for 2012 medfører at likviditeten i 

foretaksgruppen bevares på et tilfredsstillende nivå. Effekter av økt pensjonspremie og 

kostnad er uavklart og vil påvirke tilgjengelig likviditet. Dersom ikke økt pensjonskostnad blir 

kompensert i 2012, vil dette svekke likviditetssituasjonen. Helse Nords ramme for 

kassakreditt i Norges Bank vil økes som følge av økt pensjonspremie, men til hvilket nivå blir 

ikke kjent før i foretaksmøtet i januar 2012.  

 

Helse Nord er i 2012 gitt mulighet til å ta ut følgende lånebeløp:  

 A-Fløy Tromsø       50 mill kroner 

 Nordlandssykehuset Bodø 240 mill kroner 

 Nordlandssykehuset Vesterålen    80 mill kroner 

 

Helse Nord RHF vil vurdere likviditetssituasjonen og renteutvikling i løpet av 2012 ved 

opptak av nye lån i 2012.   

 

Helse Nords investeringsplan for 2012-2019 ble rullert i styresak 69-2011. Adm. direktør 

foreslår at planen justeres ved at Helse Finnmark HF’s investeringsramme for 2012 økes med 

25 mill kroner til planlegging av nye Kirkenes sykehus.  

 

Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Alle helseforetakene, med unntak av Sykehusapotek Nord HF, har utfordringer med å nå 

vedtatte resultatkrav, og virksomheten må omstilles for å bringe den løpende driften i balanse.  

 

Helseforetakene behandler endelig budsjettopplegg i styremøte i desember 2011. 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 arbeidsmiljøutvalg. 

 



Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene så langt står foran omstillingsutfordringer i 

størrelsesorden 260-270 mill kroner i 2012 (før forslagene i denne saken). Så langt har 

helseforetakene tallfestet tiltak for 214 mill kroner, og det arbeides videre med identifisering 

av tiltak.  

 
Omstillingsutfordring 2012 (mill kr), før forslag i saken Finnmark UNN NLSH Helgeland Helse Nord

Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 42,8 97,5 107,4 19,2 266,9

Løst ved tiltak: 

0 - Ingen risiko 0,0 102,3 102,3

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,7 8,7

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 11,8 5,2 40,0 57,0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,5 40,0 45,5

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0 0,0

Sum tiltak 26,0 107,5 80,0 0,0 213,5

Uløst omstilling pr oktober 2012 -16,8 10,0 -27,4 -19,2 -53,4  
 

Forslagene i denne saken vil lette omstillingsutfordringen med i størrelsesorden 40 mill 

kroner. Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, 

men at det er risiko i budsjettopplegget for 2012. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 

kommet lengst i budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget for 2012. Helse 

Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med 

identifisering av omstillingstiltak og risikoreduksjon.  

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har anslått sin omstillingsutfordring for 2012 

til 107 mill kroner før forslagene i saken, og helseforetaket har risikovurderte omstillingstiltak 

som dekker omstillingsbehovet. Av omstillingstiltakene er 25 mill kroner relatert til økte 

inntekter, mens 82 mill kroner er relatert til reduksjon av kostnadsnivå.   

 

Store deler av omstillingsutfordringen er knyttet til helseforetakets budsjettstrategi som 

omfordeler 70 mill kroner til følgende formål:  

 Økt vedlikehold av bygningsmassen  20 mill kroner 

 Satsing på kvalitetsarbeid   20 mill kroner 

 Økte IKT-kostnader   10 mill kroner 

 Internt overskuddskrav   10 mill kroner 

 Økt antall studenter i spesialutdanninger 

for sykepleie    10 mill kroner 

 

De viktigste tiltakene for å gi rom for denne prioriteringen er:  

 Økte ISF-inntekter (mer korrekt koding)  25 mill kr  

 Reduserte gjestepasientkostnader rus/rehab 16 mill kroner 

 Besparelser diverse anbud     7 mill kroner 

 Besparelser pasientreiser        4 mill kroner 

 Reduserte klinikkbudsjetter   45 mill kroner 

 Omstilling Harstad/Narvik     5 mill kroner 

 

Reduksjon av klinikkbudsjetter skjer gjennom en kombinasjon av generelle 

effektiviseringskrav, økte inntekter på noen spesifikke områder, redusert poliklinisk aktivitet 

(i hovedsak kontroller) og tilpasning av bemanning til dette, samt endringer i vaktordninger.   



Tiltakene for 2012 vurderes til ikke å ha negative konsekvenser for pasienter, pårørende og 

ansatte. Helseforetaket jobber med å finansiere prioriteringer gjennom kontinuerlig 

forbedring. Kvalitet og kvalitetsdokumentasjon er et av satsingsområdene. Hvert enkelt tiltak 

vil konsekvensutredes nærmere, når alle dialogmøter internt er avholdt, og alle klinikkvise 

tiltak er utarbeidet i detalj. 

 

Bærekraftanalyser, jf tabell nedenfor viser at UNN har omstillingsutfordringer i årene 

fremover. En gradvis reduksjon i driftskostnadene for å tilpasse fremtidig driftsnivå er 

budsjettert for 2012.  

 
2012 2013 2014 2015

Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 97,5 106,8 118,1 133,0

Løst ved tiltak: 

0 - Ingen risiko 102,3 102,3 102,3 102,3

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,2 5,2 5,2 5,2

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

Sum tiltak 107,5 107,5 107,5 107,5

Uløst omstilling pr oktober 2011 10,0 0,7 -10,6 -25,5

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 

Foreslåtte prioriteringer i 2012 (omfordeling av 70 mill kroner) er i tråd med ønsket utvikling. 

Budsjettopplegget kan imidlertid komme i konflikt med overslagsbevilgning for ISF og 

poliklinisk virksomhet som fremmes i saken, og dette må avstemmes mot helseforetaket. 

Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakets budsjettopplegg som moderat.  

 

Helse Finnmark HF 

Helse Finnmark har identifisert en omstillingsutfordring på om lag 43 mill kroner for 2012 før 

forslagene i saken. Risikovektede effekter av identifiserte tiltak anslås til 26 mill kroner, slik 

at helseforetaket har et uløst problem på ca 17 mill kroner som det jobbes med å finne 

ytterligere tiltak for. Identifiserte tiltak så langt (beløp før risikovekting):  

 Pasientreiser (nye rutiner rekvisisjon) 2,5 mill kroner  

 Bedre pasientforløp 0,5 mill kroner 

 Reduserte mobilkostnader 1,0 mill kroner 

 Intermediærsenger 0,7 mill kroner 

 Effektivisering kjøkkendrift 0,7 mill kroner 

 Omstilling og nedbemanning klinikker 26,6 mill kroner 

 Redusert innleie, gjennomgang av legeavtaler 2,0 mill kroner 

 
2012 2013 2014 2015

Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 42,8 48,3 58,3 60,8

Løst ved tiltak: 

0 - Ingen risiko 0,0 0,0 0,0 0,0

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,7 26,0 26,0 26,0

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 11,8

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,5

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0

Sum tiltak 26,0 26,0 26,0 26,0

Uløst omstilling pr oktober 2011 -16,8 -22,3 -32,3 -34,8

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 



Helseforetaket har i sine vurderinger tatt inn over seg risiko for reduserte inntekter som følge 

av samhandlingsreformen. Helseforetaket må arbeide videre med identifisering av tiltak og 

risikoreduksjon. Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakets budsjettopplegg for 2012 

som høy.  

 

Nordlandssykehuset HF 

Nordlandssykehuset HF(NLSH) har anslått sin omstillingsutfordring for 2012 til om lag 107 

mill kroner før forslagene i denne saken. Helseforetaket har identifisert tiltak tilsvarende 80 

mill kroner, hvorav 15 mill kroner er relatert til økte inntekter, mens 65 mill kroner er relatert 

til reduksjon i kostnadsnivå.   

 

Identifiserte tiltak omfatter:  

 Omlegging kirurgi (bedre pasientflyt) 15 mill kroner    

 Ny observasjonspost med 13 senger 10 mill kroner  

 Forbedret kodekvalitet    15 mill kroner  

 Aktivitetsbasert turnusplanlegging  30 mill kroner 

(Bedre utnyttelse av ressurser, reduksjon i bruk av vikarer og innleie) 

 Klinikkinterne tiltak    10 mill kroner 

(Nærmere beskrivelse etter budsjettseminar 11.oktober 2011) 

  

Helseforetaket har kartlagt sin omstillingsutfordring de neste fire årene, og dette fremkommer 

av tabellen: 
2012 2013 2014 2015

Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 107,4 101,8 35,2 107,6

Løst ved tiltak: 

0 - Ingen risiko

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 40,0 40,0 40,0 40,0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 40,0 40,0 40,0 40,0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

Sum tiltak 80,0 80,0 80,0 80,0

Uløst omstilling pr oktober 2011 -27,4 -21,8 44,8 -27,6

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 

I saken foreslås resultatkravet redusert med 20 mill kroner, noe som vil lette omstillingen 

tilsvarende for 2012-2013. I tillegg foreslås generell styrking av helseforetakene som gjør at 

helseforetaket grovt sett har identifisert tiltak tilsvarende omstillingsutfordringen. Det er 

imidlertid gjennomføringsrisiko ved identifiserte tiltak, og opplegget har ingen buffere.  

 

I 2014 legger vedtatte budsjettpremisser til grunn at avskrivninger og renter av 

nyinvesteringer slår inn. Resultatkravet til helseforetaket reduseres derfor, og det gis økt 

basisramme som kapitalkompensasjon. Basert på siste vurderinger fra helseforetaket slår 

trolig ikke rentekostnadene inn før 2015.  

 

Foreslåtte tiltak i 2012 er gode tiltak, men helseforetaket må arbeide videre med identifisering 

av tiltak og risikoreduksjon. Også NLSH skal jobbe med bedre kvalitet i kodingen, og på 

samme måte som UNN kan dette komme i konflikt med overslagsbevilgning for ISF og 

poliklinisk virksomhet. Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakets budsjettopplegg for 

2012 som høy.  

 

 



Helgelandssykehuset HF 

Helgelandssykehuset HF har vurdert sin omstillingsutfordring til å være om lag 19 mill kroner 

for 2012. Da er tiltakene fra 2011 forventet å ha full effekt, og overhengseffekten av disse inn 

i 2012 er beregnet til 4,5 mill kroner. 

 
2012 2013 2014 2015

Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 19,2 20,8 19,6 18,5

Løst ved tiltak: 

0 - Ingen risiko

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

Sum tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0

Uløst omstilling pr oktober 2011 -19,2 -20,8 -19,6 -18,5

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 

Helgelandssykehuset HF er i prosess med tiltaksarbeidet. Det er påbegynt et arbeid med å 

definere ansvarlige for hvert tiltak, og disse skal lage prosjektplan og utarbeide 

oppfølgingsoversikter jevnlig.  

 

Følgende nye tiltak er kommet inn i tiltaksplanen, men ikke tallfestet enda:  

 Tiltak for redusert gjestepasientkjøp, inkl lab. prøver 

 Reduserte ventelister og fristbrudd  

 Diverse tiltak for økt kvalitet 

 Effekter av anskaffelse MR 

 Nye innkjøpsavtaler 

 Gjennomgang av legemiddelforbruk 

 Redusert sykefravær 

 

Helseforetaket har i sine vurderinger tatt inn over seg risiko for reduserte inntekter som følge 

av samhandlingsreformen. Foreslåtte tiltak i 2012 er gode tiltak, men helseforetaket må 

arbeide videre med identifisering av tiltak og risikoreduksjon. Adm. direktør vurderer risikoen 

i helseforetakets budsjettopplegg for 2012 som høy.  

 

Sykehusapotek Nord HF 

Sykehusapotek Nord er i prosess med å utarbeide budsjett. Helseforetaket har så langt ikke 

identifisert store omstillingsutfordringer som krever nye tiltak.  

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret viser til styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne 

skal ligge til grunn for virksomheten i 2012.  

 

2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering i 

pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet som skal legges til grunn for planlegging i 

helseforetakene.  

 



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

til dag- og poliklinisk behandling. 

 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 

og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  

 

5. Helseforetakene skal følge opp gjennomføringen av Samhandlingsreformen ved å:  

 Inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 

 Utvikle gode samarbeidsarenaer for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen. 

 Gjennomgå egen kapasitet og omstille og redusere egen kapasitet i takt med 

overføring av oppgaver til kommunene. 

 

6. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 20 mill kroner i en periode på to 

år, og sentralt overskudd økes med 15 mill kroner sammenlignet med sak 69-2011. 

Helseforetakenes resultatkrav for 2012 fastsettes slik:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 295 mill kroner 

Helse Finnmark HF +5 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner 

Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF 0  

Helse Nord IKT 0 

Sum +350 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. 

 

7. Basisramme for 2012 fastsettes til (i 1000 kr):  
Basisramme  2012

Sum av Beløp Helseforetak

Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt

Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014

Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909

TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462

Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474

Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638

Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037

Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858

Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749

Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 

 

 



 

8. Investeringsrammen til Helse Finnmark HF økes med 25 mill kroner til planlegging av 

nybygg Kirkenes sykehus. Investeringsrammer fordeles slik pr. helseforetak: 

Helse Nord RHF   200 mill kroner 

Helse Finnmark HF  97,1 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF   270,0 mill kroner 

Nordlandssykehuset HF   688,8 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  42,4 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF  0 mill kroner  

Sum  1 298,3 mill kroner 

 

Ved prognostisert avvik fra resultatkrav vil investeringsrammene revurderes. 

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Trykte vedlegg:  Driftsrammer pr. helseforetak 

Investeringsrammer pr. helseforetak 

 



Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme 

 
Basisramme 2012 (i1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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 0

Lønns- og priskompensasjon 31 155 5 704 36 747 117 761 70 420 29 220 291 007

Styrking kapital kompensasjon 2 091 7 631 4 964 1 836 16 522

Avslutning Tolkeprosjekt Finnmark 1 000 -1 000 0

Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0

Tilbud til pasienter med sykelig overvekt 300 -3 000 500 1 000 700 500 0

Smittevernplan, infeksjonspost UNN HF -5 000 5 000 0

Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -1 000 500 500 0

Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0

Opptrapping beredskap Svalbard -1 500 1 500 0

Hjerteflimmer -1 200 1 200 0

Avslutte rusprosjekt Helgeland -800 800 0

Traumebehadling/karkirurgi NLSH -2 000 2 000 0

Avslutning prosjekter med mer. RHF -26 500 26 500 0

Buffer til styrets disp -35 000 35 000 0

Inntektsmodell somatisk virksomhet -5 724 10 711 -4 673 -314 0

Inntektsmodell psykisk helsevern -5 000 -1 000 -3 000 9 000 0

Inntektsmodell TSB 3 500 -1 250 -1 250 -1 000 0

Nasjonal inntektsmodell 2012 -36 943 -36 943

Realvekst 1,1 % 95 200 95 200

RNB - pensjonskostnader 80 400 20 190 55 972 35 358 18 480 210 400

Ambulansebåter Helgeland -3 000 3 000 0

Utdanning psykiatri 400 -400 0

Regionale prosjekter/samhandlingsreform 20 000 -20 000 0

Samhandlingsreform - ferdigbehandlede pasienter -11 224 -27 714 -20 099 -12 363 -71 400

Deltakelse i regionalt samhandlingsprosjekt -400 100 100 100 100 0

Mobiltelefon flysykepleiere -100 25 25 25 25 0

Betaling til ANS pasientreiser 0

Økt kjøp radiologi 8 000 -8 000 0

Samhandlingsreform - Ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300

Tiltak og prosjekter RHF 30 000 -30 000 0

Styrking RHF 16 151 -16 151 0

Traume til HF -1 000 136 452 266 146 0

Til HF -20 000 3 121 8 419 5 766 2 694 0

Koordinering rehabilitering 3 180 3 180

Koordinering rehabilitering -431 -1 440 -845 -464 -3 180

Automatisk frikort, pasientreiser -600 -600

Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -673 -2 027 -1 886 -514 -5 100

Følgetjeneste, pasienttransport 148 123 145 84 500

NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 5 000

NPR  rapportering, økt frekvens -400 -400

Sum basisramme 2012 pr. november 2011 1 048 000 279 560 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141

Øvrig ramme 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 725            48 234    24 952    73 911       

Samhandling - sykestuer i Finnmark 8 291       8 291          

Kvalitetsregistre 11 000      11 000       

Tilskudd til turnustjeneste 150            724          1 676       1 212       738          4 500          Ikke endelig fordelt

Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 73 528      73 528       

SUM 85 403      9 015       49 910    26 164    738          171 230     

Øremerket tilskudd 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Autismenettverk 2 027       2 027          

NST+ Antibiotikaresistens 36 019    36 019       

NMK 6 865       6 865          

Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 560          560             

Regionalt fagmiljø Narkolepsi 150          150             

Nye nasjonale kompetansesentra 4 000         4 000          Fordeles senere

Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650             

Forskning resultatbasert 62 100      62 100       Fordeles senere

SUM 66 100      -               -           45 061    1 210       -           112 371     

TOTAL SUM 1 199 503 279 560 1 322 687 4 283 934 2 557 856 1 057 203 10 700 743  
 



Vedlegg 2 Investeringsrammer 2012-2019  

 
Tidligere år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Helse Finnmark HF

Rus institusjon 20 000 10 000

Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000

Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000

Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Kirkenes nybygg 15 000 40 000 70 000 300 000 400 000 400 000

Økt MTU

MTU, ambulanser, rehab med mer 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000

Sum Helse Finnmark 97 100 50 000 65 000 104 000 160 000 330 000 440 000 440 000

UNN  HF

Utvikling RUSbehandling

Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000

Nytt sykehus Narvik 500 000 500 000

A fløy 33 000 30 000 188 000 250 000 290 000 96 000 50 000

Pasienthotell UNN 10 000 10 000 130 000 150 000

Heliport Harstad 3 000

Heliport UNN forsterkning 10 000

PET skanner 90 000 86 000

Kvalitetstiltak

Biobank 17 000

Økt MTU

MTU, ambulanser, rehab med mer 90 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000

Sum UNN 270 000 514 000 505 000 390 000 166 000 150 000 650 000 650 000

NLSH HF

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 945 800 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900

Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200

Modernisering NLSH, Vesterålen 251 400 229 100 234 400 216 500

Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100

Økt MTU

MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000

SUM NLSH 688 800 714 600 622 800 480 100 356 200 129 100 70 000 70 000

Helgelandssykehuset HF

Omstillings midler

Etablering RUS institusjon

Økt MTU 10 000 9 000 11 000 12 000

MTU, ambulanser, rehab med mer 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500

SUM Helgelandssykehuset 42 400 38 700 36 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500

HN IKT

Sykehusapotek

Prosjekter RHF

RHF Felles regionale IKT prosjekt 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Omstillingsmidler

RHF styrets disp

Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 170 000

Sum forslag investeringer 1 298 300 1 447 300 1 289 200 1 070 200 785 700 723 600 1 262 500 1 432 500  
 

 

 


