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Styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 

 
 
Formål  
I styremøte, den 22. juni 2012 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 72-2012 Plan 
2013-2016, inkl. rullering investeringsplan. Saken la premisser, rammer og føringer for 
budsjett 2013. Forslag til Statsbudsjett, som ble lagt fram 8. oktober 2012, gir grunnlag 
for fastsetting av endelige rammer for 2013.  
 
Denne styresaken fremmes for å 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2013. 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og 

RHF-et. 
• redegjøre for foretaksgruppens økonomiske utfordringer og status i 

budsjettarbeidet.  
 
Revidert investeringsplan 2013-2020 og endelig fordeling av investeringsramme for 
2013 behandles i egen styresak, jf. styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, 
revidert.  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare. 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 2012 til forslag 2013 fått økt basisrammen med 
omlag 809 mill kroner. Dette inkluderer 
• lønns- og priskompensasjon (343,8 mill kroner) 
• kompensasjon for økte pensjonskostnader (301 mill kroner) 
• tekniske endringer i finansieringsordninger (8,3 mill kroner) 
• øvrig inntektsvekst til aktivitet, nye oppgaver og satsninger (156 mill kroner) 
 
Dette er om lag 159 mill kroner mer enn det som ble lagt til grunn i styresak 72-2012. I 
tillegg kan Helse Nord RHF disponere økte finansinntekter og prisjustering av 
tilbakeholdt basisramme (i sum 36,6 mill kroner). Samlede økte inntekter på 195,5 mill 
kroner utover forutsetningene i styresak 72-2012 foreslås disponert i saken.  
 
Tidligere fastsatt strategi for budsjett 2013 og årene fremover, senest redegjort for i 
styresak 72-2012, står fast. For å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover, blant 
annet for å gjennomføre investeringsplanen, budsjetterer Helse Nord med overskudd.  
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I juni 2012 vedtok styret et overskudd på 418 mill kroner for foretaksgruppen samlet, 
hvorav 345 mill kroner er budsjettert i det regionale helseforetaket. For å sikre 
gjennomføringen av investeringsplanen foreslår adm. direktør å øke sentralt 
overskuddskrav med 65 mill kroner til 410 mill kroner og foretaksgruppen samlet til 
483 mill kroner.     
 
På nasjonalt nivå legger Statsbudsjettet for 2013 opp til en samlet aktivitetsvekst på 2 
%. Helse Nord har pr. august 2012 en aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet på 2,7 
%, mot forutsatt 1,1 %, og deler av overordnet aktivitetskrav for 2013 er allerede 
oppnådd.  
 
Helse Nords prognose for aktivitet 2012, sammenholdt med overslagsbevilgning for 
aktivitetsbaserte inntekter for 2013, tilsier at aktivitetsnivået i foretaksgruppen skal 
holdes på om lag på samme nivå som i 2012. Adm. direktør foreslår å bevilge 65 mill 
kroner til helseforetakene for å finansiere den økte aktiviteten.      
 
I saken settes tak for aktivitetsbaserte inntekter og vridning av aktivitet. Aktiviteten må 
tilpasses krav i oppdragsdokumentet om å unngå fristbrudd og redusere ventetider, 
tilpasning til endringer som følger av samhandlingsreformen samt styrking av utvalgte 
fagområder.    
 
Helseforetakene i Helse Nord må gjennomføre vedtatt omstilling og realisere sine 
planlagte tiltak, slik at de økonomiske målene nås. Alle helseforetakene har utfordringer 
med å bringe løpende drift i balanse. Bærekraftsanalyser og kvalitetsindikatorer viser at 
videre omstilling og forbedringsarbeid er nødvendig.  
 
Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene har omstillingsutfordringer i 
størrelsesorden 220 mill kroner i 2013. Helseforetakene har så langt identifisert og 
tallfestet tiltak for 160 mill kroner, og det arbeides videre med å finne ytterligere tiltak.  
 
I styresak 72-2012 ble helseforetakene styrket med 20 mill kroner, og dette er bare 
delvis tatt inn i helseforetakenes vurderinger. I tillegg vil forslagene i denne saken lette 
omstillingsutfordringen med om lag 90 mill kroner, blant annet som følge av bevilgning 
til den økte aktiviteten, prisjustering av kapitaltilskudd, ekstrabevilgning pensjon og 
samhandlingsreform.  
 
Adm. direktør vurderer at det er høy risiko i budsjettopplegget ved Nordlandssykehuset 
HF og Helgelandssykehuset HF, og lav/moderat risiko ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og Helse Finnmark HF.    
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. oktober 2012 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Et godt helsetjenestetilbud sikres på kort og lang sikt ved en balansert fordeling av 

ressurser til tjenesteyting, drift og evne til langsiktig fornyelse av bygg, medisinteknisk 
utstyr og IKT. 
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2. I arbeidet med å gi befolkningen et likeverdig helsetilbud i 2013 må 
behandlingsaktivitet og ressursbruk vris mot prioriterte områder og sikre at målene 
for fristbrudd og ventetider innfris.  
 

3. Partene er enige om at det handlingsrom statsbudsjettet gir, skal brukes til å løse 
prioriterte oppgaver og sikre midler til framtidige investeringer.  
 

4. Partene er enige om at driftsutfordringene på kort og lang sikt og investeringsplanen 
forutsetter fortsatt et forbedringsarbeid. Omstillingsarbeid i helseforetakene vil gi god 
kvalitet og sunn økonomi.  
 

5. Det kontinuerlig forbedrings- og omstillingsarbeid som må skje i helseforetakene skal 
baseres på en felles regional forståelse. Arbeidet har som formål: 

a. Et bedre helsetjenestetilbud 
b. Meningsfulle og trygge arbeidsplasser 
c. En sunn økonomi 

 
Omstillings- og forbedringsarbeidet skal baseres på felles regionale strategier knyttet 
til bl.a.: 
• Harmonisering av forbruk av helsetjenester 
• Bemanning tilpasset aktivitet og tidspunkt 
• Rett person på rett plass 
• Datagrunnlag fra sammenliknende analyser for kostnads- og forbruksforskjeller 

  
6. Partene er enige om at for å lykkes med omstillings- og forbedringsarbeidet, må 

ledelse nært pasientbehandling og støttefunksjoner gis større oppmerksomhet. 
Medarbeidere og ledere må sikres nødvendig kompetanse i godt forbedringsarbeid. 
 

7. For å sikre at kompetansen til medarbeiderne brukes, at medvirkningen ivaretas og at 
resultatet blir godt skal forbedrings- og omstillingsarbeidet gjennomføres i nært 
samarbeid med ansattes tillitsvalgte. Medvirkning og medbestemmelse omfatter både 
tidlig informasjon og aktiv deltakelse i ulike prosesser som har betydning for løsning 
av oppgavene og medarbeidernes situasjon. 

 
Protokolltilførsel fra LO Stat, SAN, YS Helse og UNIO: 
 
Helseforetakene har betydelige omstillingsutfordringer foran seg. Det kan for mange 
ansatte bety store forandringer i arbeidshverdagen.  
 
Vi ser positivt at forslag til statsbudsjett gir økt tilskudd til Helse Nords foretaksgruppe.  Vi 
ser behovet for å avsette midler til både kortsiktige og langsiktig bruk, men vi vil at det 
skal være økt fokus på kompetanseheving og fagutvikling slik at de ansatte settes i stand 
til å ivareta og håndtere nye og eksisterende oppgaver. 
 
Vi støtter et fokus på bemanning tilpasset aktivitet og tidspunkt, men vil poengtere at det 
ikke må gå utover kvalitet i tjenestetilbudet og nødvendig beredskap. 
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Sak om Plan 2013-2016 inkl rullering investeringsplan ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. juni 2012 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 
2. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi 

grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. 
 
3. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i 

helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet må skje i 
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt 
oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i 
dette arbeidet. 

 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli behandlet i møte i det 
Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2012. Protokollen fra dette møtet vil bli 
ettersendt. 
 
Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan ble behandlet i det Regionale 
Brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. juni 2012. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om plan 2013-2016 til orientering. 
 
2. Investering i bygg og utstyr er viktige elementer for å videreutvikle 

helsetjenestetilbudet til befolkningen i nord.  
 
3. Regionalt brukerutvalg vil understreke at brukernes representanter må involveres i alt 

omstillings- og forbedringsarbeid. 
 

4. Regionalt brukerutvalg vil understreke behovet for at arbeidet med å forbedre 
pasientenes møte med og opplevelse av spesialisthelsetjenesten med hensyn til bl.a. 
kommunikasjon og behandling fortsetter.   

 
Statsbudsjett 2013   
Forslag til Statsbudsjett for 2013 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn 
det som var lagt til grunn i styresak 72-2012. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2013 
Helse Nord om lag 159 mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. I tillegg kan økt 
rentenetto som følge av bedre likviditet og helårseffekt av ny bankavtale, renteeffekt av 
sentralt budsjettert overskudd, samt prisjustering av sentralt budsjettert basisramme 
disponeres (36,6 mill kroner). Dette gir 195,5 mill kroner til disposisjon ut over 
forutsetningene i styresak 72-2012.  
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• Brukerorientering – pasientopplæring. Pasient- og brukererfaringer skal brukes 
aktivt for å gjøre tjenestene mer brukerorientert.  

 Særskilte satsningsområder i statsbudsjettet 2013: 

 
• Kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetskampanjen videreføres. Nasjonale 

faglige retningslinjer skal gjøres kjent i helseforetakene. 
 
• Nytt system for innføring av nye metoder. Systemet skal implementeres. Arbeidet 

skal gjøres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens 
legemiddelverk og Helsedirektoratet.  

 
• Tilgjengelighet og gode pasientforløp. Kravet om reduserte ventetider og at 

fristbrudd ikke skal forekomme videreføres. Sikre riktig prioritering av pasienter.  
 
• Kreftbehandling. Fortsatt oppmerksomhet om tilbudet til kreftpasienter. Det vil bli 

lansert en ny kreftstrategi i løpet av høsten. Statsbudsjettet legger til rette for en 
ekstra innsats for pasienter som venter på brystrekonstruksjon. (Eventuell 
differensiering av veksten i DRG-poeng mellom helseforetak forutsetter mer detaljerte 
analyser. Disse gjøres i 1. tertial 2013.) 

 
• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige. Fortsatt behov for økning i kapasiteten samtidig med styrking 
av samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

 
• Samhandlingsreformen. Fortsette samarbeidet med kommunene. Lovpålagte avtaler 

mellom kommuner og HF skal legge til rette for helhetlige pasientforløp og avklart 
arbeidsdeling, herunder beskrive øyeblikkelig hjelp-tilbudene i kommunene.  

  
• Nasjonalt samarbeid. Vurdere nye krav til felles nasjonale løsninger innenfor IKT, 

innkjøp og bygg  
 

Budsjettendringer basisramme Forslag Forutsatt Endring
St. prp 1 Styresak 72-2012

Aktivitetsvekst 151 900 50 000 101 900
Nasjonal inntektsmodell 14 793 -42 000 56 793
Økte pensjonskostnader 301 000 297 000 4 000
Brystrekonstruksjon 8 900 0 8 900
Samhandling ø-hjelp -7 400 -7 300 -100
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 0 -5 100
Økte egenandeler -9 200 0 -9 200
Kreftstrategi (pusterom og vardesenter) 1 400 0 1 400
Behandlingshjelpemidler/turnustilskudd 320 0 320
SUM statsbudsjett 456 613 297 700 158 913

Andre forhold
Økte renteinntekter og prisjustering ramme til styrets disp 36 636

Sum til disposisjon 195 549
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I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl rullering investeringsplanen ble Helse Nords 
viktigste mål for planperioden vurdert å være:  
• Realisere kvalitetsstrategien  
• Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer 
• Økonomisk kontroll og konsolidering av økonomisk handlingsrom 
• Implementere samhandlingsreformen  
• Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Oppgradering/utvikling bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling 

  
Fastsatte mål og oppfølging i budsjett 2013 vurderes å være godt i samsvar med Helse- 
og omsorgsdepartementets særskilte satsningsområder for 2013.  

 

• Det er foreslått gitt lånetilsagn til bygging av nytt sykehus i Kirkenes på 600 mill 
kroner (2013-kr). Helse Nord er gitt mulighet til å ta ut følgende lånesummer for 
2013:  

Andre viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2013: 

o Kirkenes sykehus 40 mill kroner 
o A-Fløy Tromsø  55 mill kroner 
o Nordlandssykehuset Bodø 230 mill kroner 
o Nordlandssykehuset Vesterålen 100 mill kroner 

 
Finansiering av Kirkenes sykehus er en avgjørende premiss for investeringen som 
nå altså er foreslått godkjent i forslag til Statsbudsjett.   
 

• Lagt til rette for en nasjonal gjennomsnittlig aktivitetsvekst på 2 %  
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2012. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på 6,5 % 
innen poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, 
laboratorier og radiologi, og 1,7 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF), inkludert 
midler til brystrekonstruksjon. 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 estimat for aktivitet i 2012 sammenholdt med overslagsbevilgning for 
2013 tilsier at samlet aktivitet skal videreføres på om lag samme nivå som i 2012.  

 
• Oppdatering inntektsmodell 

Oppdatering av kriterieverdier og befolkning i den nasjonale inntektsmodellen 
medfører at Helse Nords basisramme økes med 14,8 mill kroner. Med bakgrunn i 
forventet relativt sterkere befolkningsvekst i sør, la Helse Nord RHF til grunn at 
basisrammen skulle reduseres med 42 mill kroner (styresak 72-2012).  

 
Vi har ikke fått detaljert oversikt over de enkelte elementene i inntektsmodellen. 
Ressursbehovsindeksen ble ikke oppdatert i fjor. Oppdatering til 2013 viser at Helse 
Nord skal ha om lag samme andel av den totale rammen som i 2012, på tross av at 
Helse Nords relative andel av befolkningen går ned. I tillegg innebærer innfasing av 
flere tilskudd i modellen at Helse Nord får en netto rammeøkning.    
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• Forskning 
Helse Nord får en realvekst på 1,0 mill kroner til forskning som følge av relativt 
større andel av forskningspoeng. Midler til forskning budsjetteres hos RHF til de 
fordeles i starten av 2013. Adm. direktør foreslår i tillegg at forskningsbudsjettet 
styrkes med 5 mill kroner.  

 
• Pensjon 

Økning i pensjonskostnader i 2012 ble håndtert gjennom ekstrabevilgning i 
Revidert Nasjonalbudsjett 2012. Denne bevilgningen er videreført og oppdatert, noe 
som medfører 4 mill kroner mer enn forutsatt i styresak 72-2012. Adm. direktør 
foreslår at dette fordeles mellom helseforetakene basert på total inntektsmodell i 
Helse Nord.  

  
• Deflator 3,3 %  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnskompensasjon på 3,3 % i 2013, hvorav 
lønnskompensasjon utgjør 4,0 % og prisvekst 1,9 %. Lønns- og priskompensasjon 
foreslås videreført til helseforetakene uavkortet. Kapitaltilskuddet i basisrammen 
prisjusteres også. Dette innebærer en styrking av kapitalkompensasjonen i 
basisrammen siden avskrivningskostnader bokføres i faste kroner.   
 

• Tilskudd til ”Raskere tilbake” videreføres. 
Beløpet er ikke endelig fordelt i forslag til Statsbudsjett 2013, men ordningen er 
videreført.  
 

• Prosjekt for finansiering av sykestuer i Finnmark videreføres (8,6 mill kroner).  
 

• Helse Nord er tildelt et særskilt tilskudd på 47 mill kroner til Nasjonal 
kompetansetjeneste for døvblinde. Dette er overtakelse av en ny oppgave fra 2013, og 
inkluderer koordinering av tilbudene ved seks institusjoner, inklusive 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Døvblindesenteret. Oppgaven er pr. i dag 
ivaretatt av Helse Sør-Øst RHF.  

 
• Nasjonale kompetansesentra for sjeldne sykdommer, ansvarsoverføring 

Ansvarsforhold og organisering av nasjonale kompetansesentra er under vurdering 
nasjonalt, og det vil kunne komme endringer.    

 
Budsjettopplegg 2013 og økonomisk resultatkrav 
I juni 2012 vedtok styret et budsjettert overskudd på 418 mill kroner for 
foretaksgruppen samlet, hvorav 345 mill kroner ble budsjettert sentralt. 
Helseforetakenes resultatkrav ble vedtatt slik: 
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Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 345 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +418 mill kroner 
 
Med bakgrunn i forslag til Statsbudsjett og ny rullering av investeringsplanen (egen 
styresak) foreslår adm. direktør at sentralt overskuddskrav økes med 65 mill kroner til 
410 mill kroner. Dette gir følgende nye resultatkrav:  
 
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 410 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +483 mill kroner 
 
Forslag til øvrige prioriteringer 2013 
Adm. direktør foreslår å disponere det økonomiske handlingsrommet slik at det blir 
mulig å fortsette utviklingen av helsetilbudet, realisere investeringsplanen og legge til 
rette for langsiktig styring og planlegging.  
 
De økte midlene foreslås benyttet slik: 
• For å finansiere økt aktivitet foreslår adm. direktør å tildele helseforetakene 65 mill 

kroner. Midlene foreslås fordelt etter den totale inntektsmodellen.  
 

• Brystrekonstruksjon  
Statsbudsjettet for 2013 legger til rette for økt innsats innen bryst rekonstruksjon 
for brystkreftopererte med 8,9 mill kroner. En ekstra bevilgning på 4,5 mill kroner i 
2012 medførte at helseforetakene har iverksatt et utredningsarbeid med sikte på å 
lage en handlingsplan for opptrapping innen plastikk kirurgi. Planen skal 
ferdigstilles innen februar 2013, og midlene vil da fordeles til helseforetakene. I 
2012 vil det bli iverksatt midlertidige tiltak tilsvarende ca. 2,5 mill kroner. 2 mill 
kroner overføres derfor til 2013, og planen skal legge tiltak innenfor en ramme av 
10,9 mill kroner. 

 
• Ny kreftstrategi – vardesentre og pusterom: 

Som ledd i å styrke omsorgen for kreftsyke har Statsbudsjettet satt av 11 mill kroner 
til tiltak for en mer helhetlig omsorg gjennom samarbeid med Kreftforeningen, 
Stiftelsen Aktiv mot kreft og helseforetakene. Helse Nord RHF får 0,8 mill kroner til 
Vardesentre og 0,6 kroner til etablering av Pusterom.   
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Vardesenter er etablert av Kreftforeningen i samarbeid med sykehus for å gi 
kreftrammede og pårørende et omsorgstilbud som møter dagens og framtidens 
behov for helhetlig kreftomsorg. Vardesenter er i dag etablert ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. Midlene 
fordeles med 0,5 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 0,3 mill 
kroner til Nordlandssykehuset HF. 
 
Pusterom er aktivitetsrom hvor pasienter kan hente energi gjennom trening, 
avspenning, samtale eller avkobling. Stiftelsen Aktiv mot kreft bidrar til etablering 
av Pusterom ved norske kreftsykehus. Det er et mål at alle helseregionene har et 
Pusterom i kreftbehandling.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF bes gjennom 
krav i Oppdragsdokument for 2013 etablere slikt Pusterom og 0,6 mill kroner legges 
i rammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter i inneværende år opp et 

miljøgiftsenter. I styresak 75-2012 ble det bevilget 0,7 mill kroner til dette i 2012 
(delårseffekt). Det foreslås at helårseffekt (1,2 mill kroner) bevilges i 2013.  

 
• I styresak 75-2012 ble det bevilget 1,6 mill kroner til Helgelandssykehuset HF for at 

helseforetaket skal være pilot i Helse Nord for innføring av Liverpool Care Pathway 
(evidensbasert veiledning og tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende). 
Helseforetaket har bedt om at bevilgningen flyttes til 2013, da kostnadene ikke vil 
påløpe i 2012. Adm. direktør foreslår derfor å trekke inn 1,6 mill kroner fra 
Helgelandssykehuset HF i 2012 og disponere tilsvarende til formålet i 2013. Dette er 
en engangsbevilgning for 2013.  

 
• Psykisk helse eksponeringsterapi 

I Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF står 
det at det skal gis opplæring og tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser i 
regionen. Det foreslås at 1 mill kroner tildeles Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
som får i oppgave å gi et regionalt tilbud. Fra 2014 fases beløpet inn i 
kostnadskomponenten i inntektsmodellen for psykisk helse. For 2013 gis i tillegg en 
engangsbevilgning på 0,3 mill kroner til opplæringskostnader. Dette finansieres av 
ubrukte midler til opptrappingsplanen for psykisk helse.  

 
• Samhandlingsreform 

Det foreslås å bevilge 3,3 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF som bidrag til implementering 
av samhandlingsreformen. Beløpet fordeles i henhold til inntektsmodellen for 
somatikk. Helse Finnmark HF får allerede 8,5 mill kroner fra Helse- og 
omsorgsdepartementet pluss 8,5 mill kroner fra Helse Nord til å utvikle samarbeidet 
med kommunene (sykestueplasser). 
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I forhold til plan 2012-2015 (styresak 69-2011) foreslås rammen til RHF-et styrket med 
25,3 mill kroner. Denne økningen skal benyttes til å finansiere: 
• Til disposisjon 16,7 mill kroner  
• Diverse tiltak 3,6 mill kroner: Kompetanseplan, styrking kvalitet/samhandling, 

styrking somatikk/laboratoriefag, LEAN, indikatorprosjekt 
• Styrking forskning 5 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 basert på inntektsmodellen for psykisk 
helse.  
 

• Redusert basisramme som følge av økte egenandeler  
o - 1,4 mill kroner som følge av økte egenandeler i somatikk foreslås videreført 

helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk. 
o -7,8 mill kroner som følge av økte egenandeler for pasientreiser foreslås 

videreført helseforetakene basert på ressursfordeling til pasientreiser.  
 
• Bevilgning til behandlingshjelpemidler (0,42 mill kroner) foreslås fordelt til 

helseforetakene basert på behovskomponenten for somatikk.  
 

• Ansvaret for helseradionett i Nordland ble i styresak 72-2012 foreslått overført til 
helseforetakene fra 1. januar 2013. Helse Nord RHF ønsker å utsette dette som følge 
av behov for gjennomgang av avtaleforpliktelsene som foreligger før overlevering til 
helseforetakene. Rammene som ble fordelt i styresak 72 foreslås derfor tilbakeført 
til RHF-et.  

 
• Følgende foreslås håndtert sentralt på grunn av beløpets størrelse  

o Redusert ramme (-0,1 mill kroner utover forutsetningene i styresak 72) knyttet 
til ø-hjelpstilbud i samhandlingsreformen  

o Tilskudd til turnusplasser (-0,1 mill kroner)  
 

• I forbindelse med oppgjørsordning for felles administrative IT-systemer foreslås 
forvaltning av innkjøpssystem og finansiering av pasientreisesystem flyttet fra 
helseforetakene til RHF-et. Basisramme flyttes derfor fra helseforetakene til RHF-et.  
 

• Tidligere særskilte tilskudd til fagmiljø ADHD, narkolepsi, og tourette fases inn i 
basisrammen (2,5 mill kroner). Beløpet foreslås tildelt Universitetssykehuset Nord-
Norge HF som drifter oppgaven.  

 
• Tidligere særskilt tilskudd til Luftambulansen er faset inn i basisrammen, og Helse 

Nord RHF tildeles 9,6 mill kroner. Dette medfører isolert sett en reduksjon i 
bevilgningen som det ble tatt høyde for i styresak 72-2012.  
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• Regionalt senter for klinisk pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har gjennomført en betydelig satsing innen klinisk 
pasientsikkerhet. Det er behov for å videreutvikle dette og utvikle så vel verktøy 
(dashboard, GTT, Trygg kirurgi etc.) som bruken og tolkningen av disse. Videre er 
ledelsesforankring en nødvendighet (eks. kvalitetsvisitter). Adm. direktør forslår å 
bevilge 0,7 mill kroner til dette senteret. 
 

• Adm. direktør foreslår å sette av 30 mill kroner til styrets disposisjon.  
 

Adm. direktørs foreslåtte disponeringer oppsummeres i tabellen: 
 

 
 
Forslag til basisramme pr. helseforetak fremkommer av tabellen:  
 

 
 
Tilskudd til aktivitet (65 mill kroner) er foreløpig lagt til særskilt funksjon. Vil fordeles 
mellom funksjonene.  
 
  

Disponering av handlingsrom Beløp
Økt overskudd 65 000
Aktivitet i helseforetakene 65 000 Videreføres HF
Brystrekonstruksjon 10 900 Inkluderer 2 mill kr ubrukte midler 2012
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 Krav til vridning av aktivitet videreføres HF
Økte pensjonskostnader 4 000 Videreføres HF
Økte egenandeler -9 200 Videreføres HF
Kreftstrategi (pusterom og vardesenter) 1 400 Videreføres HF
Disponeres av RHF 25 329 Styrking forskning, til disp, diverse 
Behandlingshjelpemidler/turnustilskudd 420 Videreføres HF
Miljøgiftsenter UNN 1 200 Tilskudd til HF
Eksponeringsterapi psykisk helse 1 000 Tilskudd til HF
Liverpool Care Pathway pilot Helgeland 1 600 Tilskudd til HF
Samhandlingsreform 3 300 Tilskudd til HF
Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet NLSH 700 Tilskudd til HF
Til styrets disp 30 000

Sum disponert 195 549

Merknad

Basisramme  2013
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 152 418 260 161 188 097 116 933 336 100 1 053 710
Psykisk helse 269 616 785 999 709 113 177 089 88 840 2 030 658
TSB (rus) 31 086 162 434 49 156 24 743 0 267 420
Kapital 71 824 262 153 170 544 63 085 342 000 909 606
Særskilt funksjon 107 762 233 599 62 385 18 307 422 053
Somatikk 556 856 2 592 486 1 299 293 616 381 572 407 5 637 422
Felleskostnader/administrasjon 150 147 150 147
Pasientreiser 216 267 178 924 212 598 123 310 23 707 754 805
Totalt 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 1 513 201 11 225 820
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Aktivitet  
Forslag til statsbudsjett 2013 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om 
lag 2 % på nasjonalt nivå fra anslag 2012. Økt pasientbehandling i kommunene som 
følge av opprettelse av nye døgntilbud er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av veksten, 
mens 1,2 % 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 1,7 %.  
 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,221 mrd kroner innen ISF (inkludert 
kommunal medfinansiering) og 313 mill kroner innen polikliniske inntekter. Helse 
Nord har pr. august 2012 en aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på 2,7 %. Estimert 
aktivitet for 2012+ prisvekst 2013 tilsvarer om lag overslagsbevilgningen for 2013, noe 
som innebærer at overordnet aktivitetskrav for 2013 allerede er oppnådd, og at samlet 
aktivitet kan videreføres på om lag samme nivå som i 2012. Det er ikke rom for større 
aktivitetsvekst i opplegget. Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgningen fordeles 
mellom helseforetakene ut fra helseforetakenes estimat for aktivitet 2012.  
 
Helseforetakenes aktivitetsplaner og budsjetterte inntekter for ISF og poliklinikk skal i 
sum ikke overstige overslagsbevilgningen i tabellene nedenfor: 
 

 
 
Aktiviteten skal vris fra kirurgiske til medisinske fagområder, samt kronikeromsorg, 
psykisk helse og rusbehandling. Det skal særlig vektlegges å styrke poliklinikk og 
røntgenundersøkelser mv. knyttet til behandling av kreftpasienter. Virksomheten må 
også gradvis tilpasses endringer i etterspørsel som følger av samhandlingsreformen.  
 
Budsjett Helse Nord RHF 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt 
budsjetteres det med 14,47 mrd kroner i inntekter i 2013. 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, husleieinntekter med mer, er ikke 
inkludert i morselskapets regnskap og budsjett. 
 

ISF/medfinansiering/Poliklinikk (mill kr) Overslagsbev. I 2013 kr
Finnmark 258,8
UNN 1228,5
NLSH 702,4
Helgeland 336,4
RHF 8,1
Sum 2534,3
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Det vises til egen styresak for mer informasjon om RHF-budsjettet, jf. styresak 116-
2012. 
 
Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Helseforetakene behandler endelig budsjettopplegg i styremøte i desember 2012. 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 220 mill kroner i 2013 (før forslagene i denne 
styresaken). Så langt har helseforetakene tallfestet tiltak for om lag 160 mill kroner, og 
det arbeides videre med ytterligere tiltak.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har kommet lengst i 
budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget. Helgelandssykehuset HF 
og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med driftstilpasninger og risikoreduksjon.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har anslått sin omstillingsutfordring for 
2013 til 87 mill kroner før forslagene i saken, og helseforetaket har risikovurderte 
omstillingstiltak som dekker omstillingsbehovet for de to nærmeste årene.  
 
Bærekraftanalyser, jf tabell nedenfor viser at UNN gradvis vil få noe større 
omstillingsutfordringer i årene fremover.  
 

Budsjett 2013 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Budsjettforslag 2013

Basistilskudd 10 316 530 10 606 074 11 352 735
Aktivitetsbasert inntekt 2 419 307 2 383 000 2 545 129
Annen driftsinntekt 431 836 515 576 578 843
Sum driftsinntekter 13 167 673 13 504 650 14 476 707

Kjøp av helsetjenester 12 290 790 12 550 399 13 393 557
Varekostnad 3 0 0
Lønnskostnader 165 847 178 666 198 897
Avskrivninger og nedskrivninger 57 194 68 531 76 686
Andre driftskostnader 325 114 434 454 459 927
Sum driftskostnader 12 838 948 13 232 050 14 129 067

Driftsresultat 328 724 272 600 347 640

Finansinntekt 79 525 72 400 114 860
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 12 223
Annen finanskostnad -50 126 -50 000 -52 500
Årsresultat 370 346 295 000 410 000
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Helseforetaket har identifisert de to største fellesarbeidene til å være reduksjon av 
senger og å innføre aktivitetsbaserte arbeidsplanprosesser. To arbeidsgrupper er 
opprettet, og arbeidet vil ha et flerårig perspektiv. Tiltakene forventes å gi økonomiske 
effekter fra våren 2013, samt ytterligere effekter i 2014 og 2015.  
 
Tiltaksplan for 2013 består av:  
 
Bedre rentebetingelser på innskudd 2 mill kroner 
Samlokalisering Narvik 1 mill kroner  
ENØK, felles sommerdrift 10 mill kroner 
Reduserte senger somatikk, 9 mnd effekt  25 mill kroner 
Omstilling psykisk helse og TSB 12 mill kroner 
Lik bemanningsnorm, 9 mnd effekt  30 mill kroner 
Medisinsk klinikk, mikrobiologisk avd. 3 mill kroner 
BUK, inntekter medisinsk klinikk 1 mill kroner 
Inntekter pasienthotell Harstad/Narvik 0,5 mill kroner  
Staber  3 mill kroner  
SUM 87,5 mill kroner    
 
Forutsatt videre fokus på løpende omstilling og risikoreduksjon vurderer adm. direktør 
opplegget i UNN til å være tilfredsstillende med hensyn til økonomisk bærekraft. Risiko 
vurderes som lav/moderat.  
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF forventer et resultat bedre enn resultatkravet for 2012.   
 
Helseforetaket vurderer at økonomisk utfordring for 2013 er +/- 0 mill kroner. Det er 
imidlertid fortsatt utfordringer i underliggende drift og langsiktig bærekraft. Styret i 
Helse Finnmark HF har derfor vedtatt et krav om tiltak på rundt 30-35 mill kroner, 
hvorav det allerede foreligger flere tiltak som er fremmet og vedtatt i styret i 2012. 
Risikovektet effekt i 2013 av allerede vedtatte tiltak er 14,6 mill kroner. Arbeidet med 
ytterligere tiltak er påbegynt og skal være på plass når budsjett vedtas i desember. 
 
Helseforetaket har vurdert at det bør ha tiltak for mellom 30-40 mill kroner pr. år frem 
mot 2018 for å kunne håndtere fremtidige økte avskrivninger.  
 

2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) 87,1 110,2 128,5 177,8

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 87,5 109,8 109,8 109,8
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 87,5 109,8 109,8 109,8

Uløst omstilling pr oktober 2012 0,4 -0,3 -18,6 -68,0

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Helse Finnmark HF har utfordringer knyttet til kvalitet og har derfor prioritert 
ressurser til dette arbeidet i 2013. Dette innebærer at helseforetaket forventer noe økte 
kostnader i 2013. 
 
Helseforetakets omstillingsutfordring de neste fire årene fremkommer av tabellen 
(effekt av tiltak risikovektet): 
 

 
 
Identifiserte tiltak omfatter (før risikovekting):  
Tiltak for å redusere gjestepasientkostnader TSB 1,7 mill kroner  
Reduksjon av senger  5 mill kroner  
Omorganisering sekretærtjeneste 3 mill kroner  
Omstilling prehospital klinikk 2 mill kroner  
Endring tjeneste- og arbeidsplaner leger 3 mill kroner  
Omstilling Hammerfest 3,5 mill kroner 
Sum  18,2 mill kroner    
 
Adm. direktør vurderer opplegget i Helse Finnmark HF til å være tilfredsstillende med 
hensyn til økonomisk bærekraft. Risiko vurderes som lav/ moderat. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF(NLSH) har anslått sin omstillingsutfordring for 2013 til i 
størrelsesorden 80 mill kroner før forslagene i denne saken. Helseforetaket har pr. 
oktober 2012 identifisert tiltak tilsvarende ca 57 mill kroner etter risikovekting, og det 
jobbes med ytterligere tiltak.   

  
NLSH jobber med kvalitetssikring og vurderinger knyttet til bærekraftsanalysen. 
Foreløpig vurdering av helseforetakets omstillingsutfordring de neste fire årene 
fremkommer av tabellen, og viser at helseforetaket pr. nå har uløste utfordringer i 
årene fremover (effekt av identifiserte tiltak risikovektet): 
 

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) -2,3 17,6 38,3 50,3

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 0,0 0,0 0,0 0,0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,2 5,2 5,2 5,2
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 7,3 7,3 7,3 7,3
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2,1 2,1 2,1 2,1
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 14,6 14,6 14,6 14,6

Uløst omstilling pr oktober 2012 16,9 -3,0 -23,7 -35,7
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Identifiserte tiltak omfatter (før risikovekting):  
Sengetallsreduksjon 8 mill kroner 
Reduksjon innleie 6 mill kroner  
Reduksjon medikamentkostnader 1 mill kroner 
Reduksjon stillinger + endrede turnuser 2,5 mill kroner 
Endring i eksist. avtaler ved nytt anbud 3 mill kroner 
Diverse tiltak AKUM 3 mill kroner 
Diverse tiltak HBEV 3 mill kroner 
Reduksjon aktivitet 4,5 mill kroner 
Aktivitetsbasert arbeidsplanlegging 20 mill kroner 
Omlegging kirurgi 7,5 mill kroner 
Ny observasjonspost 6 mill kroner 
Sengetallsreduksjon 2 mill kroner 
Forbedret kodekvalitet 5 mill kroner 
Omlegging psykiatri 8 mill kroner 
SUM 79,5 mill kroner 
 
Adm. direktør vurderer opplegget i Nordlandssykehuset HF til å ha høy risiko. Pr. nå 
foreligger det ikke fullstendige planer for økonomisk langsiktig bærekraft i 
helseforetaket. Helseforetaket må jobbe videre med forbedring og omstilling slik at 
investeringsprosjektene kan gjennomføres som forutsatt.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF forventer et avvik fra resultatkravet i 2012 på ca 25 mill 
kroner. Bærekraftsanalysen legger til grunn økte kostnader fremover, blant annet til 
IKT og vedlikehold. Dette medfører at forventet omstillingsutfordring øker til i 
størrelsesorden 50 mill kroner før effekt av nye tiltak.  
 
Helseforetaket jobber med seks fokusområder og forventet effekt av disse tiltakene skal 
legges frem i styresak i desember 2012: 
• Rammer, aktivitetsnivå, tilpasse pasienttilbud 
• ”Benchmarke” avdelinger på tvers av enheter 
• Legehjemler, tjenesteplaner og fraværsplanlegging 
• Ambulanse- og pasienttransport 
• Organisering av stab og støttefunksjoner 
• Ferieplanlegging 2013 
 

2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) 80,0 132,0 208,9 226,7

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 9,5 9,5 9,5 9,5
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 31,0 31,0 31,0 31,0
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 16,8 16,8 16,8 16,8
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Forutsatte driftsbesparelser nybygg 22,9 40,7
Sum tiltak 57,2 57,2 80,1 97,9

Uløst omstilling pr oktober 2012 -22,8 -74,8 -128,8 -128,8

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Pr. nå foreligger det ikke fullstendige planer for økonomisk bærekraft i foretaket.  Adm. 
direktør vurderer opplegget i Helgelandssykehuset HF til å ha høy risiko. Helseforetaket 
må jobbe videre med langsiktig forbedring og omstilling for å bringe driften i tråd med 
resultatkravet.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord HF er i prosess med å utarbeide budsjett og har 
omstillingsutfordring som ikke er løst pr. oktober 2012.  
 
 

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

1. Styret viser til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering investeringsplan. 
Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2013.  

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

prioritering i pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringene 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. Sentralt overskuddskrav økes med 65 mill kroner. Øvrige resultatkrav fastholdes 

slik de ble vedtatt i styresak 72-2012. Helseforetakenes resultatkrav for 2013 
fastsettes slik:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 410 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum + 483 mill kroner 

 

2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) 54,1 49,2 48,8 47,5

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 2012 -54,1 -49,2 -48,8 -47,5

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 
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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. 

 
6. Basisramme for 2013 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
Tilskudd til aktivitet (65 mill kroner) er foreløpig lagt til særskilt funksjon. Det vil 
fordeles mellom funksjonene. 
 

 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Driftsrammer pr. helseforetak 
 

Basisramme  2013
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 152 418 260 161 188 097 116 933 336 100 1 053 710
Psykisk helse 269 616 785 999 709 113 177 089 88 840 2 030 658
TSB (rus) 31 086 162 434 49 156 24 743 0 267 420
Kapital 71 824 262 153 170 544 63 085 342 000 909 606
Særskilt funksjon 107 762 233 599 62 385 18 307 422 053
Somatikk 556 856 2 592 486 1 299 293 616 381 572 407 5 637 422
Felleskostnader/administrasjon 150 147 150 147
Pasientreiser 216 267 178 924 212 598 123 310 23 707 754 805
Totalt 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 1 513 201 11 225 820
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Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme  

 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141
Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0
Styrking drift foretak -20 000 3 109 8 438 5 754 2 699 0
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -500 250 250 0
Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0
Hjerteflimmer 1 200 -1 200 0
Avslutte rusprosjekt Helgeland 800 -800 0
Styrke Føde/gyn opptrapping -18 000 1 700 6 800 6 100 3 400 0
Følgetjeneste gravide -10 000 6 250 417 2 083 1 250 0
Opphold nært fødested -3 000 471 1 163 846 520 0
Fødetilbud Nordlandssykehuset -4 000 4 000 0
Traumebehadling/karkirurgi NLSH -3 000 3 000 0
Avslutning prosjekter med mer. RHF -40 000 40 000 0
Inntektsmodell somatisk virksomhet 1 004 6 126 -8 452 1 322 0
Inntektsmodell psykisk helsevern -4 000 -4 000 8 000 0
Inntektsmodell TSB 1 000 4 000 -4 000 -1 000 0
Nasjonal inntektsmodell 2012 -42 000 -42 000
Realvekst 0,5 % 50 000 50 000
RNB - pensjonskostnader med mer 297 000 297 000
Pensjonskostnader -192 610 28 456 85 693 53 898 24 563 0
Økt kostnad som følge av innfasing luftambulansen 22 000 -22 000 0
Økt betaling gjestepas 18 000 -18 000 0
Fly Svalbard 10 000 -10 000 0
Økt kjøp private 10 000 -10 000 0
Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0
Lungeplan -2 500 395 965 705 435 0
Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0
Revmatologi -1 000 1 000 0
Pasientsikkerhet 3 550 -3 550 0
Samhandlingsreform - Ø-hjelp -982 -3 317 -1 933 -1 068 -7 300
Finansieringsansvar enkeltoppgjør -8 800 1 900 2 900 2 300 1 700 0
Helseradionett -6 600 1 700 500 2 800 1 600 0
Sum basisramme 2013 pr. juni 2012 1 057 350 304 450 1 355 635 4 304 437 2 594 852 1 098 119 10 714 841
Lønns- og priskompensasjon 34 624 9 186 41 836 128 706 77 671 33 610 325 633
Styrking kapital kompensasjon 2 294 8 375 5 448 2 015 18 133
Helseradionett Nordland tilbakeføres RHF 4 900 -500 -2 800 -1 600 0
Forvaltning Clockwork - innkjøpssystem 900 -121 -409 -238 -132 0
Finansiering av Nissy pasientreisesystem 3 000 -471 -1 163 -846 -520 0
Liverpool Care Pathway -1 600 1 600 0
Styrking HF- aktivitetsvekst 2012 -65 000 9 300 30 000 18 000 7 700 0
Nasj. register ryggkirurgi og arvelig og nevromusk. sykdommer -1 600 1 600 0
Samhandlingsreform -3 300 1 500 1 100 700 0
Miljøgiftsenter -1 200 1 200 0
Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet NLSH -700 700 0
Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse -1 000 1 000 0
Pensjonskostnader, utover forutsatt i sak 72 591 1 780 1 119 510 4 000
Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud i kommunene, utover forutsatt i sak 72 -100 -100
Regionale fagmiljøer for ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi 2 500 2 500
Luftambulansetjenesten, fra kap. 732.70 9 600 9 600
Ny kreftstrategi - vardesentre 500 300 800
Ny kreftstrategi- pusterom 600 600
Generell aktivitetsvekst, utover forutsetning i sak 72 101 900 101 900
Vridning døgn til dag Psykisk helse, til kap. 732.77 -806 -1 987 -1 600 -707 -5 100
Brystrekonstruksjon bevilgning 2013 8 900 8 900
Brystrekonstruksjon, ubrukt 2012 2 000 -2 000 0
Helsebiblioteket, til kap. 725.01 -3 800 -3 800
Tilskudd til turnusplasser, til kap 732.70 -100 -100
Trekk egenandel, pasientreiser -2 307 -1 909 -2 268 -1 316 -7 800
Trekk egenandel ISF-somatikk -188 -636 -371 -205 -1 400
Behandlingshjelpemidler 66 163 118 73 420
Nasjonal inntektsmodell, utover forutsetning i sak 72 56 793 56 793
Styrking RHF 25 329 -25 329 0
Sum basisramme 2013 pr. oktober 2012 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Eks brystrekonstruksjon

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 749            49 826    25 775    76 350       
Sykestueprosjekt 8 565       8 565          
Kvalitetsregistre -              Ikke fordelt i statsbudsjett
Tilskudd til turnustjeneste 151           757          1 754      1 268      772          4 701          Estimat - Tilskudd ikke bekreftet før oppdragsdokument
SUM 900            9 322       51 579    27 043    772          89 616       

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST+ Antibiotikaresistens 37 208    37 208       
NMK 7 091       7 091          
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066         2 066          
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2066 2 066          
Nasjonal kompetansesenter for døvblinde 47 000      47 000       
Ufordelt kompetansesentra 469            469             
Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300         300             
Rusmestringsenhet Fengsel 1 007      749         1 756         Estimat - Tilskudd ikke bekreftet før oppdragsdokument
Forskning resultatbasert 67 500      67 500       
SUM 117 035    -               -           47 673    749          -           165 457     

TOTAL SUM 1 259 137 372 000 1 415 151 4 575 008 2 718 978 1 140 619 11 480 892
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