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Styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF 

 
 
Formål  
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2012 for Helse Nord RHF, 

inklusive Helse Nord IKT. 

 

Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 

føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt. 

Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.  

 

Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av 

investeringsplanen.  

 

Sammendrag 
I forslaget til budsjett foreslås det en økning av bemanningen i administrasjonen, midler til 

prosjekter som er avsluttet trekkes inn, pågående prosjekter videreføres, og det foreslås noen 

nye. Kjøp av helsetjenester planlegges økt i forhold til nivået i 2011, noe som vil bidra til å 

redusere ventetidene.  

 

Det legges opp til et utstrakt arbeid for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen, samt møte 

økt behov for kvalifisert personell. I tillegg jobbes det med flere prosjekter og tiltak som skal 

bidra til at gjennomføringen av samhandlingsreformen blir så smidig som mulig.  

 

Ramme RHF 

Basisrammen for RHF-et ble i styresak 69-2011 fastsatt til kr 1 011 394 000.  

 

I denne saken ble RHF-budsjettet redusert med 26,5 mill kroner vedrørende prosjekter som 

ble besluttet avsluttet, samt at buffer til styrets disposisjon på 35 mill kroner ble trukket inn. I 

samme sak ble Helse Nord RHF tilført 30 mill kroner for å dekke kostnadsøkninger 

(felleskostnader), nye prosjekter og stillinger, og 20 mill kroner til samhandlingstiltak.  

 

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

kroner, i tillegg til lønns- og priskompensasjon. 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 og stillinger, jf nærmere redegjørelse i saken   3 mill kroner  

 

Innenfor denne rammen forslås det totalt 3,5 mill kroner til oppstart av nye prosjekter, mens 

opprettholdelse av eksisterende prosjekter er budsjettert med 36,1 mill kroner. 



Det ble i styresak 69-2011 vedtatt å sette av 20 mill kroner til samhandlingsreformen. I denne 

forbindelse er det satt av midler til prosjekter, til sammen 3,5 mill kroner, som skal styrke 

implementeringen av denne. De resterende 16,5 mill kroner vil bli fordelt til helseforetakene.  

 

Det er overført basisramme fra RHF-et til HF-ene for til sammen 1,1 mill kroner. Dette 

gjelder:  

 Traumeutdanning med 1 mill kroner 

 Telefonutgifter til flysykepleierne med kr 100 000,- 

 

Statsbudsjett 2012 samsvarer i all hovedsak med de premissene Helse Nord la til grunn, da 

planrammene ble behandlet i juni 2011.  

 

Medbestemmelse 

Budsjett 2012 Helse Nord RHF ble drøftet med de plasstillitsvalgte og verneombudet i Helse 

Nord RHF, den 27. september 2011 med følgende enighetsprotokoll:  

 

1. Partene er enig i det fremlagte forslag til budsjett 2012 for Helse Nord RHF. 

 

2. Partene er videre enig om at det skal være større fokus på videreutdanning og 

kompetanseheving for ansatte i Helse Nord RHF, og at dette struktureres i langt større 

grad i 2012. 

 

Nærmere om forslag til budsjett 2012  
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF økes reelt med 35 mill kroner fra 2011, inkludert alle 

endringene som er beskrevet ovenfor. De viktigste forholdene er knyttet til økt aktivitet, og 

avsetning av prosjektmidler til gjennomføring av tiltak for å bedre kvaliteten i 

pasientbehandlingen. Netto finans bedres med 2 mill kroner som følge av planlagt overskudd 

2012. 

 

Tall i 1000 kr 

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2011 2012

Styret 3 085                        3 377                      196

Internrevisjon 2 719                        2 801                      -2

Brukerutvalg 3 600                        4 600                      888

Tillitsvalgte*) 4 595                        4 734                      -3

Adm RHF*) 63 375                      72 468                    7 128

SKDE 24 091                      43 694                    18 856

HN - IKT 203 100                    268 441                 59 045

Prosjekter RHF 82 686                      69 144                    -16 105

Tjenestekjøp RHF 1 101 973                1 101 122              -35 012

Sum 1 489 224                1 570 381              34 991                 
 

*) Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 

tjenestekjøp og adm. For at tallene skal være sammenlignbare er justeringene også gjort i 

2011.  

 



Årsaken til den store økningen i budsjettet til SKDE er at det er opprettet et eget koststed for 

de nasjonale felles infrastrukturmidlene som tidligere kun ble balanseført. Dette koststedet har 

et budsjett på 16,7 mill kroner for 2012. 

 

Nedgangen i tjenestekjøp hos RHF-et og økningen hos Helse Nord IKT skyldes at 

forvaltningen av felles kliniske IKT-systemer er flyttet fra RHF-et til Helse Nord IKT i 2011, 

jf. punkt 9 i slutten av saken. 

 
Budsjett 2012 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjettforslag 2012

Basistilskudd 1 122 358 1 272 568 1 430 456

Aktivitetsbasert inntekt 18 472 19 162 15 500

Annen driftsinntekt 240 250 384 569 397 025

Sum driftsinntekter 1 381 079 1 676 299 1 842 981

Kjøp av helsetjenester 757 525 869 898 888 730

Varekostnad 0 0 0

Lønnskostnader 135 414 162 987 178 666

Avskrivninger og nedskrivninger 44 300 67 584 68 531

Andre driftskostnader 286 672 388 755 434 454

Sum driftskostnader 1 223 910 1 489 224 1 570 381

Driftsresultat 157 169 187 075 272 600

Finansinntekt 72 024 73 125 72 400

Annen finanskostnad -49 306 -52 200 -50 000

Årsresultat 179 888 208 000 295 000  
 

Bemanning i Helse Nord RHF 

 

Årsverk Helse Nord RHF

Budsjett 2011 Budsjett 2012

RHF administrasjon 52,7 55,2

SKDE 12 14

HN IKT (inkl FIKS) 178 187,6

Sum 242,7 256,8  
 

I forhold til budsjett 2011, slik det ble vedtatt i november 2010 økes bemanningen i Helse 

Nord RHF i 2012 samlet med 14,1 årsverk. 

 

Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 

Styret pekte i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen på seks 

forhold som er Helse Nords viktigste mål i perioden, jf. side 2 om bakgrunn/fakta/vurdering. 

Nedenfor er det nærmere redegjort for hvordan disse vil bli fulgt opp av Helse Nord RHF i 

budsjett 2012. 

 

Økonomisk kontroll i tråd med de forutsetninger som er lagt 

Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav.  

 

Det er ventet at RHF-et vil få en økning i administrative oppgaver i forbindelse med 

implementeringen av samhandlingsreformen, bl.a. i forhold til fakturering av kommunene i 

regionen. Blant annet for å håndtere disse nye oppgavene, er administrasjonen styrket med en 

ny rådgiverstilling.  



I løpet av 2012 er det ventet at man ved å realisere ulike effektiviseringstiltak vil frigjøre 

ressurser. Det er satt av, men ikke fordelt, til sammen 5,6 mill kroner for å realisere slike 

prosjekter.  

 

Implementere samhandlingsreformen 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i juni 2011 å sette av 20 mill kroner til implementeringen av 

samhandlingsreformen. 3,5 mill kroner av dette foreslås i denne saken disponert av RHF-et. 

Det er opprettet en regional arbeidsgruppe med deltakere fra RHF-et og helseforetakene for å 

koordinere implementeringen av reformen. Blant annet vil denne arbeidsgruppen utarbeide 

maler for samarbeidsavtaler som helseforetakene skal inngå med kommunene i sin region. 

Prosjektet vil ha et overordnet ansvar i forhold til avtaleinngåelse med kommunene og en 

koordinerende rolle for å sikre en helhetlig praksis. 

 

Et større prosjekt er iverksatt av administrasjonen for å utvikle samarbeidet med kommunene, 

med en budsjettramme på 0,8 mill kroner i 2012. Prosjektet er en strategi- og tiltaksplan for 

kompetanseutvikling i tilknytning til samhandlingsreformen. Dette er et samarbeidsprosjekt 

mellom Helse Nord RHF, Kommunenes Sentralforbund i Nord-Norge og det 

helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø med formål om å legge til rette for 

kompetanseutvikling som er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal bli i stand til å 

håndtere de faglige utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Prosjektet startet i 

august 2011 og forutsettes avsluttet innen 1. juli 2012.  

 

Et eget prosjekt skal vurdere tiltak for å styrke kompetansen i geriatri vis a vis 

lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten. Det er ventet at det særlig er pasienter innenfor 

denne gruppen som vil bli berørt av samhandlingsreformen. Høsten 2011 blir det gjort et 

forarbeid med utforming av innhold og opplegg for å styrke kompetansen innen geriatri for 

henholdsvis lokalsykehus og kommunehelsetjeneste. Fra og med årsskiftet 2012 og fram til 

utgangen av 2013 skal dette opplegget gjennomføres gjennom desentraliserte undervisnings- 

og opplæringstiltak i de enkelte lokalsykehusområder.  

 

RHF administrasjonen arbeider med å forberede og implementere tiltakene i reformen, 

gjennom: 

 Avklaring av rammer og premisser for HF-ene 

 Utvikle og implementere nye samarbeidsavtaler 

 Utvikle og implementere nye oppgjørsordninger 

 Kommunikasjon/informasjon til kommuner HF-ene og brukere 

 Avklare og legge til rette for kompetanseheving i HF og kommuner 

 

Det er iverksatt flere prosjekter i 2011 i forbindelse med samhandlingsreformen, som vil 

videreføres i 2012. 

 

Det vil bli gjennomført et eget prosjekt for å ivareta informasjonsperspektivet i forbindelse 

med gjennomføringen av reformen.  

 

Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer 

Helse Nord kjøper en andel helsetjenester fra private helseinstitusjoner og planlegger i 2012 å 

øke volumet av slike kjøp. Avtaler med private institusjoner som leverer helsetjenester bidrar 

til å oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et 

viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. 

 



Helse Nord inngikk med virkning fra 1.1.2011 nye avtaler om kjøp av spesialiserte 

rehabiliteringstjenester og av tjenester innen psykisk helsevern. Disse avtalene sikrer i større 

grad enn tidligere et tilbud på spesialisthelsetjenestenivå. I 2011 er det i tillegg inngått 

tilleggsavtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som sikrer tilbud, når 

eksisterende rammeavtale ikke har tilstrekkelig kapasitet, samt nye avtaler innen ortopedi og 

arbeidsrettet rehabilitering innen ordningen ”Raskere tilbake”. 

 

I 2012 er det planlagt vekst i det radiologiske tilbudet med nye avtaler i Bodø og Tromsø. 

Antall modaliteter øker, slik at det i Bodø også blir tilbudt konvensjonell røntgen og CT i 

tillegg til MR og ultralyd, mens tilbudet i Tromsø utvides til å omfatte ultralyd i tillegg til 

MR. Totalt volum i avtalene øker fra 22 mill kroner i 2011 til 34 mill kroner (2011-kroner) i 

2012. Dette tilsier økt kjøp av radiologitjenester for 12 mill kroner. Av disse forslås det en 

økning i budsjettet med 8 mill kroner, mens de resterende 4 mill kroner hentes gjennom en 

intern omfordeling. Dette tiltaket vil ventelig bidra til å redusere ventetidene.  

 

Budsjettet er også styrket med 0,6 mill kroner avsatt til økt kjøp av tjenester fra private for å 

behandle pasienter med hjerteflimmer.  

 

I budsjett for 2012 vil kjøp av helsetjenester i utlandet styrkes med 4 mill til totalt 13 mill 

kroner, en prioritering som gjenspeiler at det er økt etterspørsel etter dette tilbudet.  

 

Avtalespesialistene er et viktig supplement til egne helseforetak, når det gjelder polikliniske 

tjenester på spesialisthelsetjenestenivå, og bidrar til å oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar. 

Totalt har vi driftsavtaler som tilsvarer 62-63 årsverk fordelt på lege- og psykologspesialister, 

og for 2012 legges det opp til uendret antall avtaler med privatpraktiserende spesialister.  

 

Forskningsområdet er i 2012 styrket med 2 mill kroner ut over priskompensasjon. I tillegg ble 

området styrket med 0,3 mill over statsbudsjettet, samt at det gjenstår 4 mill kroner i tidligere 

ubrukte øremerkede tilskudd.  

 

Fagavdelingen vil i 2012 disponere kr 300 000 til oppfølging av helseforetakenes arbeid 

overfor pasienter med sykelig overvekt. 

 

Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2012 med en budsjettramme på 2,1 

mill kroner. Støtte ytes til ansattehjelp og utstyr. Det vitenskapelige grunnlaget for 

behandlingen er omdiskutert. Det vil i samarbeid med de øvrige RHF-ene bli gjort en 

gjennomgang av de midler som er brukt til denne pasientgruppen. Alternative tilbud vil bli 

vurdert.  

  

I tillegg videreføres regionalt brukerutvalg, som styrkes med 1 mill kroner i forhold til vedtatt 

budsjett 2011.  

 

Bedre kvalitet i pasientbehandlingen 

Strategien for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen er i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, 

inkl. rullering av investeringsplanen beskrevet ved økt satsning på områder som kunnskap, 

kultur og pasientsikkerhet. 

 

Økt standardisering gjennom innføringen av felles kliniske systemer vil bidra til å sikre at 

kvalitet vil ha samme fokus for alle helseforetakene.  

 



FIKS-prosjektet skal både ivareta standardisering og felles plattform for kliniske systemer, og 

– minst like viktig – muliggjøre effektive pasientforløp. Prosjektet skal bidra til økt 

pasientsikkerhet, kortere ventetid og bedre ressursutnyttelse. 

 

Et felles fokus på pasientsikkerhetstiltak og forbedret bruk av dokumentstyringsverktøyet 

DocMap skal sikre en god avvikshandtering og en god kvalitet på pasientbehandlingen. 

 

Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som ortopedi, 

radiologi, akuttmedisin, kardiologi, laboratorietjenester, intensivmedisin, psykiatri og rus. I 

tillegg er det er avsatt 0,1 mill kroner til drift av et nytt fagråd innen gynekologi/fødselshjelp.  

 

Prosjekt Nordområdesatsing, som bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene i 

Barentsregionen, viderefører sitt budsjett på 1 mill kroner. Midlene benyttes til 

nettverksbygging, konferanser og delvis støtte til enkeltprosjekter. Planlegging og deltakelse i 

beredskapsøvelsene Barents Rescue videreføres.   

 

Det skal gjennomføres en nasjonal pasientsikkerhetskampanje, der fagavdelingen i RHF-et vil 

bistå helseforetakene i regionen. I denne sammenheng skal det bl. a. gjennomgås rutiner på 

ulike områder som for eksempel smittevern og legemiddelhåndtering. Helse Nord skal også 

delta i nasjonale nettverk. Det er i budsjett 2012 satt av kr 200 000 til dette.  

 

Prosjekt Helseatlas videreføres frem til våren 2013. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle 

gode verktøy for løpende monitorering (overvåking) av helsetilstanden i befolkningen, for på 

den måten å belyse helse- og levekår i et geografisk og sosioøkonomisk perspektiv. 

 

Regional perinatalkomité er budsjettert med helårseffekt i 2012 med total budsjettramme på 

0,6 mill kroner. Det er ansatt en sekretær i 50 % stilling, og man viderefører i 2012 

samarbeidet med Helse Vest.  

 

Komiteen er organisert med en regional komité og to lokale komiteer: 

1. Nord: bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF 

2. Sør: bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.  

 

Det skal opprettes en database/kvalitetsregister for spesifikke data knyttet til 

perinatalomsorgen. Arbeidet skal skje i et nært samarbeid med SKDE. 

 

Helsebiblioteket videreføres i 2012 med en budsjettramme på 3,6 mill kroner. 

Helsebiblioteket gir helsearbeidere tilgang til en rekke nasjonale og internasjonale 

publikasjoner. Det gir også tilgang til ulike prosedyrer. Sistnevnte utbygges gjennom et eget 

prosedyreprosjekt. Helse Nord vil fortsatt støtte opp under Helsebiblioteket, og det vil i 

samarbeid med de andre RHF-ene bli avklart om det er mulig med en koordinering av 

anskaffelser mellom Helsebiblioteket og Universitetsbiblioteket.  

 

Arbeidet med nytt radiologikodeverk skulle vært avsluttet i 2011, men grunnet forsinkelser fra 

DIPS må man utsette dette til 2012, og prosjektet disponerer derfor kr 100 000 til neste år.  

 

1 mill kroner overføres til helseforetakene for å styrke satsingen på traumeutdanningen.  

 



Oppgradering/utvikling bygg og utstyr 

Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 295 mill kroner i 2012. Dette for å styrke 

foretaksgruppens mulighet til å investere. 

 

Det arbeides fra RHF-et med planer for investering og vedlikehold.  

 

Helse Nord har de siste årene gitt tilbakemeldinger om vedlikehold og vedlikeholdsplaner i 

tilknytning til årlig melding. Hensikten har vært både å legge til rette for bygningsmessige 

ressurser som på best mulig måte skal støtte opp under det spesialiserte helsetjenestetilbudet 

Helse Nord skal sørge for, og som eier å ha et så godt vedlikehold av bygninger og anlegg, at 

de verdiene som er investert blir tatt vare på. 

 

Nivået på ordinært vedlikehold er isolert sett lavt i helseforetakene i Helse Nord. Men en stor 

del av etterslepet for vedlikehold dekkes opp ved modernisering av anleggene – 

Nordlandssykehuset Bodø, Nordlandssykehuset Vesterålen, Universitetssykehuset Nord-

Norge Narvik, Helse Finnmark Kirkenes. I tillegg vil det bli modernisering i deler av anlegget 

i Tromsø, når ny A-fløy og pasienthotell bygges. I tillegg skal Helse Nord innen 2015 

gjennomføre en idéfase for ombygging eller nybygg i Hammerfest.  

 

Helse Nord har i 2011 gjennomført en tilstandsgjennomgang av alle sykehus. Den viser et 

teknisk oppgraderingsbehov på henimot 2,3 mrd kroner de neste fem årene. I tillegg kommer 

følgekostnader som ikke er klarlagt, men som kan være bortimot like omfattende som 

oppgraderingsbehovet. Investeringer i form av ombygginger og nybygg vil fange opp om lag  

30 % av etterslepet for vedlikehold. I tillegg er det gjennomført flere mindre nybyggprosjekter 

og ombygginger som fremkommer som investeringer og ikke som vedlikehold, og som også 

fanger opp etterslep. Rundt årsskiftet 2011/12 vil det bli fremmet egen styresak om tilstand og 

vedlikehold med forslag til hvordan oppgraderingsbehovet som ikke dekkes gjennom vedtatt 

investeringsplan og allerede vedtatte vedlikeholdsplaner i helseforetakene skal følges opp. 

 

Prosjekt Klima og miljø, har et budsjett på 0,6 mill kroner. Regjeringen har i sin 

eierskapspolitikk uttrykt klare forventninger til at statlig eide virksomheter skal være ledende 

i arbeidet med samfunnsansvar. Helse- og omsorgsdepartementets målsetting er å oppnå 

tryggere og mer helsefremmende miljø. Foretaksmøtet i 2010 ba derfor de regionale 

helseforetakene etablerer miljøledelse og miljøstyringssystem i helseforetakene og påfølgende 

sertifisering av styringssystemet etter ISO 14001-standarden. Dette arbeidet skal ta sikte på å 

innføre slike system innen utgangen av 2014. Budsjettposten er Helse Nords andel av 

kostnadene for det nasjonale prosjektkontoret som er lagt til Helse Vest RHF. I tillegg 

kommer våre interne kostnader og kostnader som må dekkes av HF-ene. 

 

Koordineringsgruppen for landsverneplaner har et samlet budsjett i 2012 på 3,0 millioner 

kroner. Helse Nords andel er 20 %. Planene for 2012 viderefører blant annet  

 arbeidet med koordinering av forvaltningsplaner,  

 fire landssamlinger for kontaktpersoner i helseforetakene,  

 utvikling nettverkssamarbeid (norsk/nordisk),  

 utvikling metode/modell for tilstandsanalyser 

 organisering av arbeidet med museum ved institusjoner og 

 kartlegging av medisinsk teknisk utstyr for museum. 

 

 

 



Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 

Fagavdelingen vil i 2012 utvikle en kompetanseplan for å utrede tiltak for å sikre en 

tilstrekkelig fremtidig tilgang på nødvendig kompetanse i regionen vår. Arbeidet gjøres i 

samarbeid med universitet og høyskoler i landsdelen, og det er satt av 1 mill kroner til dette 

arbeidet i budsjettet.  

 

Som et virkemiddel for å utvikle kompetansen for helsepersonell i regionen viderefører 

fagavdelingen i RHF-et sine utdanningsprogrammer innenfor følgende områder: 

 

 Utdanningsprogram BUP 

Utdanningsprogrammet har tre årlige fagsamlinger for overleger og leger i spesialisering, 

én fagsamling for bare overleger og deltakelse på internasjonal kongress – totalt fem 

fagsamlinger og telematikkundervisning hver 14. dag. 

 

I 2011 ble det igangsatt et psykoterapikurs som skal gå over to år, med todagers samlinger 

ni ganger pr. år.  Kurset er godkjent av legeforeningen som frivillig kurs med 210 

kurstimer. Det er fortsatt mangel på barne- og ungdomspsykiatere i Finnmark, Helgeland, 

Nord-Troms og i Harstad-Narvik regionen. Totalt er det 22 LIS og 24 overleger i barne- 

og ungdomspsykiatrien i regionen. Ingen LIS vil bli ferdig spesialist i 2012. To kan bli 

ferdige i 2013, begge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 

 Utdanningsprogram VOP 

Utdanningsprogrammet psykiatere ved DPS har fire fagsamlinger pr. år for overleger og 

leger i spesialisering, gruppeveiledning ti dager for leger i spesialisering og fire dager for 

overleger, gitt av godkjent psykoterapiveileder. Totalt er det 17 LIS og 19 overleger i faste 

stillinger ved DPS. 

 

Ingen LIS vil bli ferdig spesialist i 2012. Én kan bli ferdig i begynnelsen av 2013. 

 

 Utdanning DPS rus 

De fleste pasienter med rusmiddelavhengighet har også psykiske lidelser. Denne gruppen 

trenger et tverrfaglig spesialisert tilbud (TSB). For å sikre en god desentralisert behandling 

og oppfølging av pasienter med rusmiddelavhengighet er det nødvendig å sikre en 

integrering av rusomsorgen i våre distriktspsykiatriske sentre (DPS). De avsatte midler 

skal brukes til kompetansehevende tiltak i 2012 for å sikre en samordnet og integrert 

behandling av rusmiddelavhengige i psykisk helsevern.   

 

 Utdanningsprogram gynekologi 

Utdanningsprogram for gynekologi er under oppbygging.  Arbeidet gjøres i samarbeid 

med HF-ene og fagråd for gynekologi. Det skal opprettes LIS-stilling ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å sikre at utdanningskandidater i regionen får 

nødvendig gruppe 1 tjeneste ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.   

 

Det forventes av disse utdanningsprogrammene vil bidra til å utdanne og beholde spesialister i 

landsdelen. Det legges vekt på rekruttering av leger med tilhørighet i landsdelen.  

 

I budsjettet for 2012 er det satt av vel 2 mill kroner til lærlingtilskudd til helseforetakene, for å 

sikre at utdanningen av lærlinger prioriteres. Ordningen er under revisjon og det er mulig at 

måten midlene fordeles på vil endres i 2012.  



I tillegg videreføres støtten til masterutdanningen i helseledelse ved Universitetet i Nordland, 

samt de regionale og nasjonale lederutviklingsprogrammene.  

 

Prosjektet Internasjonal helse videreføres i 2012 og skal dekke støtte til internasjonale 

utviklingsprosjekter innen helsetjeneste. Prosjektet er primært knyttet til området 

mikrobiologi, der RHF-et i 2011 har hatt arbeidsoppgaver knyttet til Malawi og for 2012 

planlegger å fortsette dette arbeidet. Prosjektet tar bl.a. for seg arbeidet for å bekjempe 

tuberkulose og HIV, som også er et økende problem i Norge. Erfaringene fra Afrika vil gi 

verdifull kompetanse til Helse Nord. 

 

Det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse, slik at man har best mulig utgangspunkt 

for å vurdere hvilke områder som bør prioriteres. Dette for å styrke arbeidsmiljøet slik at 

ansatte trives og opplever at de har utviklingsmuligheter.  

 

Øvrige endringer i Helse Nord RHF 

 Økning i styrets budsjett 

 Internrevisjonen videreføres som i 2011 

 Økning i budsjettet til Regionalt Brukerutvalg videreføres 

 RHF-administrasjonen styrkes  

 Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2011 

 SKDE 

 Helse Nord IKT 

 Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et 

 Deler av forvaltningen av IKT-systemer er flyttet fra RHF-administrasjonen til Helse 

Nord IKT 

 Vedrørende tjenestekjøp er de største økningene i budsjett gjort innenfor pasientskade og 

utenlandsbehandling. 

 200 mill kroner er satt av til investeringer i regionale IKT-prosjekter. 

 

1. Styret i Helse Nord RHF 

Styrets budsjett er økt med vel 10 %. Dette er begrunnet med forventet økning i styrehonorar. 

 

2. Internrevisjonen 

Internrevisjonen vil arbeide i samsvar med Plan for internrevisjon 2011-2012, vedtatt av styret 

i styresak 50-2011Plan for internrevisjon 2011-2012. Det innebærer en videreføring av 

aktivitetsnivå og budsjettramme fra 2011, noe som er i samsvar med forslaget fra adm. 

direktør. Etter prisjustering er internrevisjonens budsjett for 2012 kr 2 801 000,-.  

 

3. Regionalt brukerutvalg 

Budsjettet til regionalt brukerutvalg ble økt med 1 mill kroner i justert budsjett 2011. For 

2012 videreføres denne økningen, slik at utvalgt har et samlet budsjett på 4,6 mill kroner. 

Denne prioriteringen er i tråd med målsettingen om videre utvikling av helsetjenesten, uttrykt 

i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen. 

 

4. Administrasjonen RHF 

Det forslås enkelte endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf. tabell nedenfor. 

Fem midlertidige stillinger opphører, noen av disse som følge av at prosjekter avsluttes. Totalt 

opprettes det 6,5 nye faste stillinger. Av de faste stillingene er det to stillinger som er 

utviklere av SAS-systemet. De to aktuelle stillingene finansieres av Helse Nord RHF i 2012, 



men vil deretter finansieres av helseforetakene. Det opprettes et ettårig engasjement på 

fagavdelingen, som vedrører prosjekt Kompetanseplan, del 2.  

 

Avdeling Stilling Formål 

Informasjonstjenesten Rådgiver Engasjement er endret til fast stilling 

Administrasjonsseksjonen Adm.konsulent Engasjement er endret til fast stilling 

Fagavdelingen Rådgiver 

Engasjement i forbindelse med prosjekt Internasjonal 

helse er endret til fast stilling 

Fagavdelingen Sekretær 1/2 stilling i perinatalutvalget  

Eieravdelingen Rådgiver 

Ny stilling på økonomiavdelingen, økt oppdragsmengde 

samhandlingsreformen 

HN IKT 2 utviklere SAS-systemet (finansieres av HF-ene fra 2013) 

Fagavdelingen Rådgiver 1-årig engasjement kompetanseplan, del 2 

 

5. Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) 

KTV/KVO’s budsjett er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2011.  

 

Helse Nord har for tiden ett konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De tillitsvalgte 

representerer henholdsvis LO Stat, YS Helse, Akademikerne, UNIO og SAN.   

 

6. SKDE - Budsjett 2012 

Innenfor rammen er det planlagt med to nye stillinger: 

 En ny analytiker (analyseenheten) 

 En regional registerkoordinator (regional registerenhet) 

 

Det planlegges også for nyansettelse av statistiker som opprinnelig planlagt og budsjettert i 

2011, der ansettelsesprosessen dessverre endte resultatløst for SKDE. Videre er det prioritert å 

utvide gjeldende avtale med Helse Nord IKT om kjøp av personellressurser, basert på en 

omforent analyse av behovet. 

 

Hva gjelder innkjøp/drift, er det under utarbeidelse en separat driftsavtale for SKDE med 

Helse Nord IKT, basert på SKDE’s særskilte behov ut over standard driftsbehov i HF-ene. 

Denne avtalen vil medføre økte kostnader i forhold til dagens, men det er ennå ikke kjent hvor 

mye. Det er også under vurdering å styrke av SKDE’s analytiske IKT-infrastruktur med 

programspesifikke serverløsninger, bl.a. for SPSS, og det er tatt budsjettmessig høyde for 

dette. 

 

Utviklingsarbeid i forhold til samarbeid om og implementering av pasientrapporterte 

resultater i kvalitetsregistrene (PROM = pasient reported outcome measures) og overfor NPR 

for etablering av insidensanalyser/analyser av registrenes dekningsgrad, er innarbeidet i 

budsjettet. Det samme gjelder den nasjonale kvalitetsregisterkonferansen som avvikles i 

Bergen i april 2012. 

 

Budsjett koststed 3150 Felles infrastruktur 2012 

Det ble i 2011 opprettet et eget koststed for de nasjonale felles infrastrukturmidlene som 

tidligere kun ble balanseført. Budsjetterte kostnader viser til vedtak i interregional 

styringsgruppe sak 29/2011 Felles infrastrukturmidler – forslag til fordeling for 2012.   

 

 



7. Helse Nord IKT 

Hovedutfordringer 2012 

Det er primært to hovedutfordringer med budsjett 2012 for Helse Nord IKT. 

 

1. Opprettholde leveransekvaliteten 

For å opprettholde leveransekvaliteten til helseforetakene er Helse Nord IKT avhengig av 

stadig mer spesialisert kompetanse. Denne kompetansen har i forbindelse med etableringen av 

program felles innføring av kliniske systemer (FIKS) måtte prioriteres.  

 

2. Håndtering av økende oppgaveomfang 

IKT-området i Helse Nord er i stadig vekst, og Helse Nord IKT har i dag en mangelfull 

prismodell noe som gjør at endringer må tas opp årlig med helseforetakene i 

budsjettprosessen. Arbeidet med å utvikle prismodellen vil starte opp i 2012.  

 

Helse Nord IKT er 100 prosent inntektsfinansiert. Inntekter og aktivitet avklares i dialog med 

kundene i budsjettprosessen. Prosessen med kundene ble startet opp i september, og det er 

gjennomført møter med alle helseforetakene.  

 

Grunnlaget for budsjettet for Helse Nord IKT i 2012 er basert på følgende premisser: 

 SLA 2011 (basisår) legges til grunn. 

 Volumendringer eller tjenesteendringer på helseforetakene prises separat. 

 Beregnet pris og lønnsvekst er beregnet etter satser fra RHF-et. 

 Økningen i avskrivningskostnadene fordeles til helseforetakene. 

 Økningen i driftskostnadene som følge av innføringen i plattformprosjektet fordeles på 

helseforetakene. 

 

Innføring av nye EPJ-systemer (prosjekt anskaffelse av kliniske systemer, FIKS prosjektet) 

vil i hovedsak aktiveres. Deler av prosjektet må kostnadsføres. Det vil bli finansiert av RHF-

et. 

 

Forutsetninger 

Budsjettet forutsetter enighet med helseforetakene, og det er besluttet at eventuelle uenigheter 

skal håndteres av styringsgruppen til Helse Nord IKT. Styringsgruppen hadde møte 12. 

oktober 2011. Det ble ikke fattet vedtak der som endrer på budsjettet.  

 

Bemanning 

Bemanningen i Helse Nord IKT eksklusiv FIKS-prosjektet reduseres fra 178 årsverk til 172,6 

årsverk. FIKS-prosjektet vil kreve anslagsvis 15 nye årsverk. Dette innebærer at bemanningen 

totalt øker med 9,6 årsverk fra 2011 til 2012. 

 

Funksjonsendring av oppgaver med investeringsplan og avtaleforvaltning 

Helse Nord IKT fikk 1. juli 2011 ansvaret for avtaleforvaltningen av felles kliniske IKT-

systemene og ansvaret for å utarbeide investeringsplan. 

 

Dette inngår i tjenesteleveransene avtalt i SLA. Helse Nord IKT har hatt en gjennomgang av 

hva vi ser som en naturlig ressursbruk for å få disse prosessene innenfor forsvarlige rammer. 

Det er en forventning til at profesjonalisering av avtaleforvaltningen innen IKT-området vil gi 

innsparinger i forhold til eksterne leverandører. Et eksempel på dette er prosessen rundt 

vedlikeholdsavtalen med DIPS, hvor Helse Nord IKT’s fokus på avtalegjennomgang har 

medført en årlig besparing i forhold til utgangsfaktura fra DIPS på kr 918 000 og en 



kreditering av feil belastet beløp på om lag kr 500 000. Dette er noe som kommer 

helseforetakene til gode gjennom redusert betaling. Helse Nord IKT ser for seg å overta 

risikoen for disse avtalene i 2013, gjennom at dette blir del av SLA-avtalene.  

 

Økt pris på tjenestene BUP, RUS og samhandling 

IKT-prosjektene som gjennomføres i Helse Nord vil som regel ha en driftmessig konsekvens 

på IKT-siden. Dette inngår som grunnlag for utarbeidelse av nye SLA-avtaler.  

 

Beregning av avskrivningskostnadene 

Avskrivningskostnadene i budsjett 2012 er beregnet med bakgrunn i en ikke vedtatt 

investeringsplan for 2012. Endringer i investeringsplan vil medføre endringer i 

avskrivningskostnadene. 

 

Prioriteringer i budsjett 2012 

Styringsgruppen for Helse Nord IKT har gjort følgende prioriteringer for budsjett 2012: 

1. Sørge for tilstrekkelige leveranser i henhold til SLA avtalene 

2. Myndighetspålagte prosjekter 

3. Deltagelse i prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 

4. Nye behov/prosjekter fra helseforetakene 

5. Intern omstilling og regionalisering 

 

Behov for omstillingstiltak 

Dersom forutsetningene for budsjettet endres, vil det bli behov for omstillingstiltak.  

 

Risiko 

Helse Nord IKT har gjort en vurdering av risiko i budsjettet. Dette er basert på historiske 

hendelser og analyser av ytre rammebetingelser. 

 

Manglende betaling fra helseforetakene som følge av interne disponeringer i Helse Nord IKT. 

Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 

 

Usikkerhet rundt omstillingskostnader 

I den krevende omstillingen Helse Nord IKT er i, ligger det en generell risiko for at 

ressursplanleggingens gjensidige avhengighet slår ut, slik at det både er risiko for 

kostnadsøkning, inntektssvikt, kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Dette har gjort budsjett 

2012 spesielt krevende, da Helse Nord IKT ikke har full forutsigbarhet for alle inntektene i 

budsjettinnspillet. Sannsynlighet høy – konsekvens moderat.  

 

Bortfall av vesentlige tjenester 

Sannsynlighet liten – konsekvens stor. 

 

Høyere pris og lønnsvekst enn budsjettert 

Helse Nord IKT har beregnet en nøktern pris og lønnsvekst.  

Sannsynlighet moderat – konsekvens liten 

 

Økte rentekostnader 

Sannsynlighet liten – konsekvens liten. 

 



Større behov for eksterne tjenester 

Helse Nord IKT legger i stor grad opp til å benytte interne ressurser i plattformprosjektet og i 

prosjekt anskaffelse av kliniske systemer. Dersom nøkkelpersonell ikke lengre vil kunne 

bidra, vil man måtte gå til innleie, noe som vil svekke både økonomien til prosjektet og Helse 

Nord IKT’s økonomi. 

Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 

 

Endringer i avskrivningskostnadene 

Det er vanskelig å beregne avskrivningskostnadene eksakt, da utbetaling av investeringsplaner 

og prosjekter er vankelig å forutsi. Det er de faktiske avskrivningskostnadene som blir 

fakturert helseforetakene 

Sannsynlighet høy – konsekvens liten. 

 

Forslag til investeringsplan 

Det er behov for en grundigere gjennomgang av planlagt fremdrift i de enkelte IKT-

prosjektene og disponering av ubrukte midler fra tidligere år, før investeringsrammen kan 

fordeles på enkelte prosjekt. Det er satt av 200 mill kroner til styrets disposisjon. En legger 

opp til å fordele dette i konsolidert budsjett 2012 (februar 2012). 

 

Likviditet 

Pr. dags dato har Helse Nord IKT en kredittbegrensning på 150 mill kroner. Beregninger viser 

at frem mot årsskifte kommer Helse Nord IKT til å ligge med en belastning av rammen på 

rundt 130 mill kroner. Det vil si at Helse Nord IKT i 2011 bør klare seg innenfor dagens 

kredittramme. 

 

Det vurderes nå om FIKS-prosjektet i første omgang skal aktiveres i RHF-et. Det vil i så fall 

ikke være behov for å øke kredittrammen for 2012. 

 

8. Prosjekter i regi av RHF 

Følgende prosjekter avsluttes i 2011, fordi de er avsluttet eller de vedrører systemer som går 

over i en implementeringsfase:  

 

Prosjektnavn  Beløp som trekkes inn  

Verdibasert ledelse  kr 1 300 000  

Nytt HR-system  kr 4 700 000  

EPJ/PAS-anskaffelse  kr 600 000  

Integrasjonsarkitektur  kr 750 000  

Folkehelse  kr 500 000  

Internasjonale konferanser  kr 500 000  

NPSS (Nasjonal stab/støtte)  kr 2 000 000  

Prosjektmetodikk  kr 300 000  

Risikostyring  kr 200 000  

Inntekstmodell psykiatri/rus  kr 500 000  

Sum  kr 11 350 000  

 



Prosjekter i listen under videreføres i 2012. Disse er i hovedsak omtalt nærmere tidligere i 

dokumentet.  

Prosjektnavn  Budsjett 2012  

Klima og miljø  kr 618 000  

Nordområdesatsning  kr 1 093 000  

Nasjonalt nødnett  kr 10 000 000  

EU-prosjekt i regi av NST  kr 500 000  

Landvernplan  kr 450 000  

Internasjonal helse  kr 2 000 000  

Rus/DPS  kr 400 000  

Helseatlas  kr 900 000  

Regional perinatalkomité  kr 600 000  

Utdanningsprogram gynekologi  kr 1 500 000  

Utdanningsprogram BUP  kr 1 050 000  

Utdanningsprogram VOP  kr 1 360 000  

Samhandlingsutvalg for fastleger  kr 250 000  

Nasjonalt senter for distriktsmedisin  kr 500 000  

Doman  kr 2 100 000  

Nasjonal IKT  kr 9 223 000  

Helsebibliotek  kr 3 600 000  

Sum  kr 36 144 000  

 

Nye prosjekter med oppstart i 2012 er opplistet på nedenfor: 

Prosjektnavn  Budsjett 2012  

Pasientsikkerhetskampanje  kr 200 000  

Kompetanseplan  kr 1 000 000  

Oppfølging av pasienter med sykelig overvekt  kr 300 000  

Styrking kompetanse geriatri  kr 1 000 000  

Samhandlingsreformen  kr 100 000  

Kompetanseutviklingsstrategi  kr 800 000  

Nytt radiologikodeverk  kr 100 000  

Sum  kr 3 500 000  

 

9. Felles IKT-systemer, forvaltes av RHF 

Felles merkantile IT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de felles 

kliniske IT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.  

 

Kostnaden for systemene belastes helseforetakene. For de merkantile systemene innebærer 

budsjettforslaget for 2012 en samlet kostnadsøkning på 2,8 mill kroner (6,4 %) sammenlignet 

med budsjett for 2011.  

 



10. Kjøp av tjenester 

Det er flere områder, der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder 

med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er:  

 Luftambulanse 

Budsjettrammen for 2012 er på 299,6 mill kroner. Det er gjort en overføring til 

helseforetakenes budsjettramme på kr 100 000, slik at de selv kan administrere kjøp av 

telefoner og tellerskritt til flysykepleierne. 

 Helseradionett 

Det nasjonale nødnettet bygges ut i et saktere tempo enn det som var opprinnelig planlagt. 

Helse Nord RHF har derfor for 2012 justert ned budsjettrammen med 1,6 mill kroner, til 

16,7 mill kroner, noe som er i samsvar med budsjettforslaget fra den nasjonale 

prosjektorganisasjonen.  

 Utenlandsbehandling 

Grunnet økte behov for pasientbehandling i utlandet er denne budsjettposten styrket med 4 

mill kroner til 13 mill kroner i 2012 

 Pasientskadeerstatning 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 

pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten, 

og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Helse Nord har hatt en økning i 

denne type utbetalinger, og har for 2012 forslått en økning i budsjettet på 10 mill kroner.  

 

11. Investeringer 

I styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen ble det vedtatt å 

sette av 200 mill kroner til investeringer i felles regionale IKT-prosjekter i RHF-et. 

Investeringsrammen skal benyttes til: 

 Som tidligere år vil det bli gjort et ekstra egenkapitalinnskudd til KLP på om lag  

0,2 mill kroner. 

 Prosjekt nytt HR-system avsluttes i 2011, og i 2012 starter Regional innføring av lønn og 

personalsystem (RIPS). Implementeringen starter i 2012. Da vil oppsett og kodeverk 

testes, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF vil da være 

piloter. Videre utrulling av RIPS vil foregå i slutten av 2012, og det planlegges da at RHF-

et skal omfattes av det nye systemet. Etter planen skal alle i Helse Nord være omfattet av 

systemet ved utgangen av 2013. 

 Click-view rapporteringsprogram som skal benyttes i innkjøpssystemet. 

 Implementering av nye pasientadministrative systemer (FIKS). Det forgår nå en vurdering 

av om prosjektet skal ledes av RHF-et eller Helse Nord IKT. Adm. direktør vil komme 

tilbake til fordeling av investeringsrammen på et senere tidspunkt. 

 

 

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

 

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 

2012.  

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 


