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Styresak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF 

 
 
Formål  
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2013 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 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering 
av investeringsplan.  
 
Sammendrag 
I forslaget til budsjett foreslås det en økning av 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 2012, 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.  
 
Ramme RHF 
Basisrammen for RHF-et ble i styresak 72-2012 fastsatt til kr 1 077 750 000.  
 
I denne saken ble RHF-budsjettet redusert med 40 mill kroner vedrørende prosjekter 
som ble besluttet avsluttet. I samme sak ble RHF tilført 22 mill kroner for å dekke 
kostnadsøkninger i forbindelse med luftambulansetjenesten, 18 mill kroner for å dekke 
økte pensjonskostnader i forbindelse med nasjonalt gjestepasientoppgjør, samt 10 mill 
kroner til økt kjøp fra private. 5 mill kroner som er øremerket brystrekonstruksjon ble 
midlertidig lagt på RHF-et, samt 3,5 mill kroner til pasientsikkerhet.  
 
I forhold til plan 2012-2015 (styresak 69-2011), foreslås rammen til RHF-et styrket 
med ytterligere 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    
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Det er overført basisramme og finansieringsansvar fra HF-ene til RHF-et for til sammen 
3,9 mill kroner. Dette gjelder:  
• Forvaltning av Clockwork innkjøpssystem med 0,9 mill kroner  
• Betaling for pasientreisesystemet NISSY/SONIC med 3 mill kroner 
 
Samtidig er det overført basisramme fra RHF-et til HF-ene for til sammen 9,6 mill 
kroner. Dette gjelder:  
• Finansiering av transaksjonstunge oppgaver i pasientreiser med 7,9 mill kroner 
• Finansiering av nødnett i Helse Finnmark HF med 1,7 mill kroner 
 
I tilegg er det trukket inn basisramme fra RHF-et til Helse- og omsorgsdepartement med 
3,8 mill, til finansiering av helsebiblioteket.  
 
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. For disponering av 
dette vises det til styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
Budsjettopplegget for 2013 videreføres som forutsatt i styresak 72-2012 Plan 2013-
2016, inkl. rullering av investeringsplan. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2013 Helse Nord RHF vil bli drøftet med plasstillitsvalgte og verneombud ved 
Helse Nord RHF, den 22. oktober 2012. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt. 
 
Nærmere om forslag til budsjett 2013  
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF økes reelt med 78 mill kroner fra 2012, inkludert 
alle endringene som er beskrevet ovenfor. De viktigste forholdene er knyttet til ny 
oppgave vedrørende nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, økt aktivitet og tiltak 
knyttet til kvalitet. 
 

 
 

Tall i 1000 kr 
Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2012 2013
Styret 3 377                        3 479                      -9
Internrevisjon 3 502                        3 607                      -11
Brukerutvalg 5 100                        5 100                      -168
Tillitsvalgte*) 4 733                        4 875                      -14
Adm RHF*) 72 468                      78 622                    3 763
SKDE 41 682                      42 453                    -605
HN - IKT 268 911                    302 581                 24 796
Prosjekter RHF 69 144                      59 304                    -12 122
Tjenestekjøp RHF 1 101 973                1 201 581              63 243
Sum 1 570 890                1 701 602              78 873                
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*) 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 2012.  
 
Årsaken til nedgangen i budsjettet til SKDE er at Helse- og omsorgsdepartementet 
erfaringsmessig ikke prisjusterer bevilgningen av nasjonale midler som videreformidles 
av SKDE til de øvrige regioner. 
 
Årsaken til nedgangen i prosjektporteføljen er at det avsluttes flere prosjekter i 2012 
enn det som har planlagt oppstart i 2013. 
 
Tjenestekjøp har en forholdsvis stor økning på grunn av økte kostnader i forbindelse 
med innfasing av luftambulansen i rammen, planlagt økt kjøp fra private, økte 
kostnader i forbindelse med økte pensjonskostnader i nasjonalt gjestepasientoppgjør, 
samt 47 mill kroner til den nye oppgaven vedrørende nasjonal kompetansetjeneste for 
døvblinde. 
 

 
 
Bemanning i Helse Nord RHF 
 

 
 
  

Budsjett 2013 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Budsjettforslag 2013
inkl HN IKT
Basistilskudd 1 314 852 1 430 456 1 543 101
Aktivitetsbasert inntekt 5 374 15 500 19 420
Annen driftsinntekt 315 218 397 025 486 721
Sum driftsinntekter 1 635 445 1 842 981 2 049 242

Kjøp av helsetjenester 758 562 888 730 966 092
Varekostnad 3 0 0
Lønnskostnader 165 901 178 666 198 897
Avskrivninger og nedskrivninger 57 141 68 531 76 686
Andre driftskostnader 325 114 434 454 459 927
Sum driftskostnader 1 306 721 1 570 381 1 701 602

Driftsresultat 328 724 272 600 347 640

Finansinntekt 79 525 72 400 114 860
Annen finanskostnad -50 126 -50 000 -52 500
Årsresultat 358 123 295 000 410 000

Årsverk Helse Nord RHF
Budsjett 2012 Budsjett 2013

RHF administrasjon 55,4 56,4
FIKS 10,1 15,3
SKDE 13,5 15,3
HN IKT 174,5 181,5
Sum 253,5 268,5
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I forhold til budsjett 2012 slik det ble vedtatt i oktober 2011, økes bemanningen i Helse 
Nord RHF i 2013 samlet med 15 årsverk, noe som tilsier en økning på 6 %. Relativt 
skyldes økningen i hovedsak FIKS-prosjektet, som har startet flere av sine delprosjekter 
i løpet av 2012. 
 

Styret pekte i styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan, på sek 
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 2013. 

Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 

 
1. Realisere kvalitetsstrategien  
Som det er oppgitt i styresak 

 

72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 
skal kvalitetsstrategien følges opp aktivt og ha høy ledelsesmessig fokus. 

 

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanje videreføres i 2013. Fagavdelingen ved RHF-
et bistår helseforetakene i regionen, og det er opprettet et engasjement til dette 
arbeidet. I denne sammenheng skal det bl.a. gjennomgås rutiner på ulike områder som 
for eksempel smittevern og legemiddelhåndtering. Helse Nord deltar også i nasjonale 
nettverk.  

Forbedringsarbeid (LEAN) har et økende fokus i regionen. Helse Nord RHF har 
opprettet en forbedringspris for å stimulere til forbedringsarbeid. De enkelte 
avdelinger/enheter i helseforetakene får tre ganger i året mulighet til å konkurrere om 
en pris på kr 250 000 til sin avdeling ved å beskrive forbedringer som er gjennomført i 
avdelingen. Hensikten bak prisen er å styrke nettverksbygging, samt at arbeidet skal ha 
overføringsverdi til andre enheter innenfor helseforetakene. Det er i tillegg budsjettert 
med 0,5 mill kroner til kjøp av tjenester for LEAN-opplæring i regionen. 
 
I arbeidet med ny kreftplan er det budsjettert med 0,2 mill kroner, dette for å kunne 
koordinere arbeidet i regionen. I tillegg er det budsjettert med 0,2 mill kroner til 
arbeidet med å se på AMK-strukturen i regionen. 
 
Felles Innføring Kliniske System (FIKS) ble i 2012 organisert som en egen seksjon under 
eieravdelingen i Helse Nord RHF. 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. FIKS planlegger å investere for 123,6 mill kroner i 2013, i tillegg til 
eventuelt ubenyttet ramme fra 2012. I tillegg videreføres det et budsjett på 1 mill 
kroner til å dekke eventuelle driftskostnader.  
 
FIKS har i 2012 startet opp med planleggings- og forprosjektfasen for flere av 
prosjektområdene. Det vil si at arbeidet sammen med leverandørene starter opp i tiden 
fremover og over i 2013. 
 
Videreutvikling av kvalitetssystemet DocMap fortsetter i 2013. Dette er et 
dokumentstyringsverktøy som skal sikre en god avvikshandtering og en god kvalitet på 
pasientbehandlingen. 
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Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd 

 

innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, psykisk 
helsevern og rus. I tillegg er det er avsatt 55 000 kroner til drift av et nytt fagråd innen 
psykisk helsevern for barn og unge. 

 

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.  

 

Barents Rescue skal i 2013 gjennomføres i regi av Helse Nord og er under planlegging. 
Øvelsen vil bli avholdt høsten 2013 i Troms.  Helseforetakene deltar i planlegging og i 
gjennomføring av øvelsen. Helsedirektoratet har gitt tilskudd i 2012 på kr 200 000, og 
det er søkt om kr 300 000 i 2013. Midlene vil bli nærmere fordelt mellom RHF og 
helseforetakene som deltar. 

 

Prosjekt Helseatlas sluttføres i 2013. Prosjektet inngår i folkehelsesamarbeidet mellom 
Helse Nord RHF og fylkeskkommunene i Nord-Norge, og har som formål å belyse helse- 
og levekår i et geografisk og sosioøkonomisk perspektiv. Det er satt av 0,5 mill kroner til 
dette prosjektet. 

Regional perinatalkomité videreføres i 2013. Komiteen har en sekretær i 50 % stilling, 
og samarbeider med Helse Vest i arbeidet. Komiteen er organisert med en regional 
komité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
2. 
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 kjøper en del helsetjenester fra 
private helseinstitusjoner, og planlegger i 2013 å øke volumet av slike kjøp med 10 mill 
kroner i tillegg til nytt ansvarsområde for døvblinde. 

Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer  

 
Helse Nord inngikk med virkning fra 1. januar 2012 nye avtaler om kjøp av polikliniske 
radiologiske tjenester og kjøp av teleradiologiske tjenester, samt med virkning fra 1. 
april 2012 ny avtale om periodonittanalyser. Dette har bidratt til økt tilbud og reduserte 
kostnader, og ventetiden ved de private radiologiske instituttene er lav innen alle 
modaliteter både i Bodø og Tromsø.  
 
Nye avtaler innen private somatiske sykehustjenester vil inngås med virkning fra 1. 
februar 2013. Her opprettholdes det samlede tilbudet innen ortopedi, øre-nese-hals og 
plastikkirurgi, samtidig som det vil bli gitt nytt privat tilbud innen søvnapne.  
 
Anskaffelse av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er iverksatt, og nye 
avtaler vil inngås med virkning fra 1. mai 2013. Budsjettet økes i tillegg med 6 mill 
kroner til økt kjøp fra private institusjoner i 2013, der hovedvekten vil bli innen 
rehabilitering. 
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Helse Nord RHF er fra 1. januar 2013 gitt ansvar for nasjonal kompetansetjeneste for 
døvblinde fra Helse Sør-Øst RHF. I den forbindelse skal det inngås avtaler med seks 
sentre på landsbasis (tre enheter under Statped, to private institusjoner samt 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF). I statsbudsjettet for 2013 er det til sammen 
tilført 47 mill kroner til ivaretakelse av dette ansvaret, herunder vil ca 44,5 mill kroner 
gå til kjøp av tjenester fra disse seks institusjonene. 
 
I budsjett for 2013 foreslås det at kjøp av helsetjenester i utlandet opprettholdes med 
13 mill kroner. 
 
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. Fra 2013 legges det opp til økt antall årsverk innen 
privatpraktiserende spesialister, og budsjettet økes med 4 mill kroner. Det vises til 
styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister i dette styremøtet, hvor 
omdisponeringer og økninger er omtalt. 
 
Forskningsområdet foreslås i 2013 styrket med 6,2 mill kroner ut over 
priskompensasjon. Herav ønsker adm. direktør å stryke forskningsområdet med 5 mill 
kroner, i tillegg til at området styrket med 1,2 mill kroner over statsbudsjettet. 
 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2013 med en budsjettramme 
på 1,6 mill kroner. Støtte ytes til ansattehjelp og utstyr.  
  

 

I tillegg videreføres budsjettet til det Regionale brukerutvalg, som opprettholder sitt 
budsjett på 5,1 mill kroner fra vedtatt budsjett 2012, noe som er en styrking på 1,5 mill 
kroner i forhold til budsjett 2011.  

3. 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav.  

Økonomisk kontroll og konsolidering av økonomisk handlingsrom 

 
Det planlegges med et sentralt overskuddskrav på 410 mill kroner og i foretaksgruppen 
et samlet overskudd på 483 mill kroner. 
 
4. 
Den regionale arbeidsgruppen med deltakere fra RHF og helseforetakene, som 
koordinerer implementeringen av reformen videreføres i 2013. Prosjektet har et 
overordnet ansvar i forhold til avtaleinngåelse med kommunene og en koordinerende 
rolle for å sikre en helhetlig praksis. 

Implementere samhandlingsreformen 

 
Prosjektet strategi- og tiltaksplan for kompetanseutvikling i tilknytning til 
samhandlingsreformen var planlagt avsluttet i 2012, men det foreslås en 
budsjettramme på 44 000 kroner for å sluttføre prosjektet i 2013. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF, KS Nord-Norge og det helsevitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Tromsø, med formål 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. 
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Prosjektet holder seg totalt sett innfor rammen, og vil i januar 2013 ha sluttført arbeidet 
med utforming av strategi og tiltaksplan.  
 
Prosjektet som vurderer tiltak for å styrke kompetansen i geriatri vis a vis 
lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten, foreslås videreført i 2013 med en 
budsjettramme på 0,6 mill kroner. Det er ventet at det særlig er pasienter innenfor 
denne gruppen som vil bli berørt av samhandlingsreformen.  
 
5. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell  

 

Helse Nord viderefører i 2013 arbeidet med 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 det i budsjettet.  

• 

Som et virkemiddel for å utvikle kompetansen for helsepersonell i regionen viderefører 
fagavdelingen i RHF-et sine utdanningsprogram innenfor følgende områder: 

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. 

Utdanningsprogram BUP 

 
I 2011 ble det igangsatt et psykoterapikurs. Kurset har gått over to år og har sin 
siste samling i november 2012. Det har vært arrangert med todagers samlinger ni 
ganger pr. år og hatt syv deltakere (maks. var åtte). Kurset er godkjent av 
legeforeningen som frivillig kurs med 210 kurstimer. Kurset vurderes videreført for 
nye kandidater.  
 
Det er fortsatt mangel på barne- og ungdomspsykiatere i Finnmark, Helgeland, 
Nord-Troms og i Harstad-Narvik regionen.  Totalt er det 29 LIS1

 

, hvorav fem er i 
permisjon, to er i sideutdanning og to er konstituert som overleger. Det er 25 
overleger i barne- og ungdomspsykiatrien i regionen.  I løpet av 2013 vil tre LIS bli 
ferdige overleger, hvorav to ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og én i 
Nordlandssykehuset HF. Alle har tilhørighet til landsdelen.  

• 
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 21 LIS og 21 overleger i faste stillinger ved DPS. 

Utdanningsprogram VOP 

 
To LIS ventes å bli ferdige spesialister i løpet av 2013, hvorav én er planlagt å starte 
som overlege i Helgelandssykehuset Mo i Rana, den andre i Alta. Begge har 
tilhørighet til landsdelen. 
 
 
 

                                                        
1 LIS: Leger i spesialisering 
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• Utdanningsprogram gynekologi 
Utdanningsprogram for gynekologi har hatt sine første samlinger i 2012.    
Overlegedekningen er en utfordring i hele landsdelen i forhold til nye retningslinjer. 
Det er 25 LIS og 51 overleger i programmet. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø inkluderes overleger i forskningsstillinger og onkologer, ikke bare overleger 
ved kvinneklinikken. Det jobbes aktivt med å få flere lokalsykehus til å bli godkjente 
for å ha utdanningsstillinger.  

 
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 2013 er det satt av 2,1 millioner kroner til lærlingtilskudd til 
helseforetakene, for å sikre at utdanningen av lærlinger prioriteres.   

 

I tillegg videreføres de regionale og nasjonale lederutviklingsprogrammene. Det 
arbeides for tiden med en ny avtale om støtte til masterutdanningen i helseledelse ved 
Universitetet i Nordland, og det er tatt høyde for at samarbeidet videreføres i forslaget 
til budsjett 2013.  

Prosjektet Internasjonal helse videreføres med en budsjettramme på 2 mill kroner i 
2013. Prosjektet er primært knyttet til området mikrobiologi, og skal dekke støtte til 
internasjonale utviklingsprosjekter innen helsetjeneste. RHF-et har i 2012 gjennomført 
et mindre prosjekt i Zimbabwe, som avsluttes i 2012 som planlagt. I 2013 fortsetter 
prosjektet sitt arbeid i Malawi

 

. Prosjektet tar bl.a. for seg arbeidet for å bekjempe 
tuberkulose og hiv. Erfaringene fra Afrika vil gi verdifull kompetanse til Helse Nord. 

6. Oppgradering/utvikling bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling  

 

Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 410 mill kroner i 2013. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 

Prosjekt ”Klima og miljø” viderefører sitt 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 omsorgsdepartementet sin 
målsetting er å oppnå tryggere og mer helsefremmende miljø. 

• Styrets budsjett videreføres som i 2012. 
Øvrige endringer i Helse Nord RHF: 

• Internrevisjonen videreføres som i 2012. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• RHF administrasjonen styrkes. 
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2012. 
• SKDE 
• Helse Nord IKT 
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• Det er en økning i kostnader vedrørende felles merkantile IKT-systemer. 
• Vedr. tjenestekjøp er de største økningene i budsjett gjort innenfor kjøp fra private. 

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 64



 

a) 
Styrets budsjett er økt med 3 % prisvekst. 

Styret i Helse Nord RHF 

 
b) 
Plan for internrevisjon 2013/14 vil bli vedtatt av styret i desember 2012, og den vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2013. Internrevisjonens bemanning ble i 
2012 økt med én stilling, og etter prisjustering er internrevisjonens budsjett for 2013 
på 3,6 mill kroner. 

Internrevisjonen 

 
c) 
Budsjettet til Regionalt brukerutvalg ble økt med 1 mill kroner i justert budsjett 2011. I 
tillegg ble det gjort en ytterligere økning på 0,5 mill kroner i vedtatt budsjett 2012.  For 
2013 videreføres denne økningen, slik at utvalget har et samlet budsjett på 5,1 mill 
kroner. Av dette planlegges det med 3,45 mill kroner i utbetaling av brukertilskudd.  

Regionalt brukerutvalg 

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

Administrasjonen RHF 

 
I hovedsak er det gjort endringer av organiseringen innen eksisterende bemanning, 
samt at to engasjement er foreslått videreført i henholdsvis ett og to år. Det er opprettet 
én ny stilling innenfor innkjøpsområdet, som er finansiert ved å dra inn ramme fra 
helseforetakene. 
 
De to faste stillingene som utviklere av SAS-systemet finansieres fra 2013 av 
helseforetakene, som forutsatt ved vedtatt budsjett 2012. 
 
I fagavdelingen er det opprettet en ny fast stilling som skal håndtere analysearbeid for 
avdelingen, samt et engasjement tilknyttet kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet 
 

 
 
Det videreføres et engasjement på fagavdelingen, som vedrører prosjekt 
Kompetanseplan, del II.  
 
Det er gjort flere organisatoriske endringer i eieravdelingen i Helse Nord RHF. 
• Seksjon for forretning og innkjøp er endret til seksjon for eiendom for å bli mer 

rendyrket i oppfølgingen av regionenes mange byggeprosjekter. Dette innebærer at 
to årsverk tilknyttet innkjøp er flyttet ut av seksjonen. En stilling på 0,6 årsverk er 
flyttet fra seksjon for økonomi og regnskap til seksjon for eiendom. Seksjonen består 
dermed av 1,6 årsverk. 

 
  

Avdeling Stilling Formål
Fagavdelingen Rådgiver Engasjement pasientsikkerhet
Fagavdelingen Rådgiver Analyse
Eieravdelingen Rådgiver Innkjøp/Clockwork
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• Seksjon for analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester har overtatt alt ansvar for 
innkjøp. Innkjøpsområdet er organisert som eget område under seksjonen, der en 
rådgiver som tidligere var tilknyttet pasientreiser nå har gått over i ny stilling som 
innkjøpssjef. I tillegg beholder innkjøpsområdet to årsverk, som er flyttet fra 
tidligere seksjon for forretning og innkjøp. Området vil styrkes med ytterligere én 
innkjøpsrådgiver, som tidligere i hovedsak var finansiert av helseforetakene 
gjennom felles merkantile systemer. Stillingen har i den gamle ordningen hatt 
innkjøpssystemet Clockwork som hovedansvar. Helseforetakene er trukket 0,9 mill 
kroner i rammen for å finansiere denne stillingen. Innkjøpsområdet har fått en 
betydelig styrking i form av at det nå er fire årsverk tilknyttet området. 

• Etter som rådgiveren som tidligere var tilknyttet pasientreiser (tilhørende seksjon 
for analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester) har gått over i ny stilling som 
innkjøpssjef, vil det bli lyst ut ledig stilling tilknyttet pasientreiser. 

• En ledig stillingshjemmel er flyttet fra seksjon for HR/Org til seksjon for analyse, 
oppfølging og kjøp av helsetjenester. Denne stillingen er tiltenkt styrking av arbeidet 
med styringsportalen. 

• Juridisk seksjon er redusert fra to til én stilling, noe som håndteres ved at en større 
del av oppgavene forskyves til det styrkede innkjøpsområdet. 

 
Samlet sett innebærer dette at seksjon for analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester er 
økt med fem rådgiverstillinger. Juridisk seksjon og seksjon for HR/Org er redusert med 
én rådgiverstilling hver, samtidig som seksjon for forretning og innkjøp er redusert med 
to stillinger. Eieravdelingen har totalt sett økt med én stilling, og denne er finansiert 
med å trekke inn ramme fra helseforetakene. 
 
e) 
KTV/KVO’s budsjett er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2012.  

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) 

 
Helse Nord har for tiden ett konsernverneombud og fire konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer henholdsvis LO Stat, YS, UNIO og SAN. Akademikerne er for 
tiden ikke representert ved konserntillitsvalgt, og det er ønskelig fra Helse Nord RHFs 
side at det velges en ny representant. 
 
f) 
Budsjettforslag 2013 for SKDE er basert på at rammene for drift videreføres på 2012-
nivå for det nasjonale oppdraget (kostnadssted 3100 Nasjonalt servicemiljø). Denne 
rammen blir fra Helse- og omsorgsdepartementets side ikke lønns- og prisjustert, dvs. 
beløpet på 11 mill kroner er uendret fra 2009.  

SKDE  

 
Helse Nord RHF har også det regnskapsmessige ansvaret for de øremerkete midlene til 
fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. De siste to år har Helse- og omsorgsdepartementet justert denne 
rammen (kostnadssted 3150 Felles infrastruktur) med en lønns- og prisvekst på 3 %, 
mens det ikke legges opp til en full kompensasjon for 2013.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 66



 

Rammen for den Helse Nord-interne satsningen (kostnadssted 3200) økes med en 
lønns- og prisvekst på 3 %.  Nytt i 2013 er at denne rammen reduseres i SKDE med 
budsjettet for Helse Nords to nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Beløpet overføres 
budsjettmessig fra SKDE til Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følge av at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF formelt er blitt databehandlingsansvarlig.  
 
På kostnadssted 3200 er det planlagt for to nye stillinger: 
• En analytiker (analyseenheten) 
• En regional registerkoordinator (regional registerenhet) 

 
For to nasjonale medisinske kvalitetsregistre vil databehandlingsansvaret bli flyttet fra 
Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette vedrører Nasjonalt 
register for ryggkirurgi og Nasjonalt register for arvelige og nevromuskulære sykdommer. 
Dette innbærer at 1,6 mill kroner flyttes fra rammen til SKDE og overføres 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Ytterligere to kvalitetsregistre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er aktuelle 
kandidater for å oppnå nasjonal status, noe som forventes besluttet av Helse- og 
omsorgsdepartementet innen årsskiftet. Dette vedrører Nordisk register for hidranenitt 
og Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer. Dersom registrene oppnår nasjonal 
status forplikter det Helse Nord RHF til å bevilge midler til drift av registrene. 
Kostnadene er estimert til 1,7 mill kroner, og dette er tatt høyde for i forslag til budsjett 
2013. 
 
g) 
Helse Nord IKT ’s bidrag til å nå regionens målsettinger kan deles i tre områder:  

Helse Nord IKT 

 
1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IK- løsninger  
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det 
stilles derfor strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene, både hva gjelder 
oppetider og feilrettingstider. Helse Nord IKT må sørge for kvalitetsmessig god IKT-
drift av systemene, gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte endringshåndtering og 
høy teknisk IKT. I tillegg er det avgjørende å ha gode rutiner for feilhåndtering, både for 
å håndtere enkeltbrukeres utfordringer, men også for å håndtere eventuelle uplanlagte 
driftstanser.  
 
Den standardisering Helse Nord IKT har gjennomført gjennom plattformprosjektet og 
den videre standardisering av applikasjonsporteføljen er derfor en vesentlig 
forutsetning for det fremlagte budsjettet og Helse Nord IKT ’s kostnadseffektivitet. 
 
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT løsninger  
Det er etablert flere prosjekter i regionen som skal sørge for bedre understøttelse i 
pasientbehandlingene. Her nevnes særlig FIKS-programmet og elektronisk kurve- og 
medikasjonsprosjektet. Begge disse prosjektene har gitt behov for ytterligere 
investeringer i IKT-infrastrukturen og endringer i applikasjonsporteføljen. Dette er 
prosjekter som opprettelse av datasenter, nytt operativsystem og nye 
integrasjonsløsninger. Alle disse prosjektene er bidrag til å realisere målsettinger i 
kvalitetsstrategien og ikke minst sørge for utvikling av helsetjenesten.  
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Helse Nord IKT bidrar med ressurser til FUNNKE-prosjektet og gjennomfører eget 
prosjekt for å sikre samhandlingen med primærhelsetjenesten (TJENBAR). Begge 
prosesser bidrar til implementering av samhandlingsreformen.  
 
Den økte andelen av byggeprosjekter i Helse Nord krever at Helse Nord IKT i større 
grad bidrar til planlegging av og investerer i IKT i nybyggene. Dette er viktige bidrag for 
å i fremtiden kunne både ha effektive IKT-drift og understøtte nye krav og behov som 
nybygging representerer. 
  
For Helse Nord IKT er det en utfordring i å balansere behovet for å delta i utforming av 
nye løsninger i den størrelse regionene har besluttet, samtidig som kravene til stabil 
drift opprettholdes. Dette vil for 2013 kreve en streng prioritering og god planlegging 
av ressursene. 
 
3. Sørge for dokumentert effektivitet  
Helse Nord IKT kan siden opprettelsen i 2006 og frem til regnskapsåret 2011 
dokumentere kostnadseffektivitet. Det har vært en kostnadsvekst i perioden på om lag 
60 mill kroner.  
 
Denne veksten kan forklares gjennom økte investeringer i blant annet 
plattformprosjektet (30 mill kroner), bestilte tjenesteøkninger (14 mill kroner) og pris- 
og lønnsvekst på 16 mill kroner. Dette viser at Helse Nord IKT på IKT-drift ligger på 
samme kostnadsnivå som for 2006. Siden 2006 og frem til i dag har det vært en kraftig 
volumøkning innenfor IKT-området, både i antall komponenter, men også i omfang av 
IKT-systemene. 
 

Tabellen under viser resultatbudsjett med inntekter og kostnader for Helse Nord IKT 
for 2013 med sammenlikningstall for 2012 (pr. 1. januar 2012).  

Resultatbudsjett 

 

 
 

 

2012 2013
SLA -drift og avskrivninger 189 551 000 202 893 000
Felles kliniske systemer 48 111 000 61 198 000
Nye og pågående prosjekter 7 277 000 17 699 000
Andre inntekter 23 972 000 20 791 000
Sum 268 911 000 302 581 000
Lønn og sosiale kostnader 109 000 000 123 600 000
Andres driftskostnader 93 847 000 109 881 000
Avskrivninger 60 464 000 63 400 000
Finanskostnader 5 600 000 5 700 000
Sum 268 911 000 302 581 000

Driftsresultat 0 0

Budsjett Helse 2013 - hovedtall og sammenlikning

Inntekter 

Driftskostnader
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Nærmere om endringer i inntektsbudsjett fra 2012- 2013: 

Økningen på ca 13,5 mill kroner skyldes
SLA- drift og avskrivninger 

• Kompensasjon for økte pensjonskostnader på 3,2 mill kroner i 2012 (som ikke 
inngår i budsjettallet for 2012). Denne økningen har helseforetakene fått midler til å 
dekket gjennom økt bevilgning fra Helse Nord.  

: 

• Kompensasjon for pris- og lønnsvekst utgjør ca 4 mill kroner. 
• Avtalte tjenesteøkninger for helseforetakene i 2012 for 2013 utgjør ca 2 mill kroner. 
• Nye tjenesteøkninger og volumendringer ca 2,7 mill kroner, herav 1,4 mill kroner i 

lisensøkninger og 0,9 mill kroner il BAS- drift og utvikling. 
• Avskrivninger (reinvestering og Plattform) er økt med ca 0,8 mill kroner. 
• Øvrige endringer utgjør ca 1 mill kroner. 
 
I budsjettdialogen med helseforetakene spilte Helse Nord IKT inn forslag om midler 
blant annet til stabilisering av driften og til oppfølging av punkter i 
oppdragsdokumentet fra Helse Nord, herunder ROS-analyser og overtakelse av 
avtaleforvaltningen fra helseforetakene. Det var ingen samlet tilslutning fra 
helseforetakenes side til å dekke økte kostnader knyttet til disse tiltakene. I budsjettet 
som her legges frem inngår altså ingen økte midler til disse områdene.  
 
Helse Nord IKT vil nå vurdere nærmere hvordan oppdragene i oppdragsdokumentet 
skal realiseres og finansieres. Det kan bli aktuelt for Helse Nord IKT å komme tilbake til 
spørsmålet om finansiering av disse oppdragene på et senere tidspunkt.  
 

Økningen på ca 13 mill kroner skyldes: 
Felles klinisk systemer  

• Generell økning i lisenskostnader for eksisterende systemer, samt at det er 
budsjettert med lisenskostnader for nye systemer som tas i bruk i løpet av 2012. 
Dette utgjør ca 6 mill kroner. 

• Avskrivningskostnader av investering i nye systemer som tas i bruk i løpet av 2012. 
Dette utgjør ca 7 mill kroner. 

 

Økningen på om lag 10,5 mill kroner skyldes store budsjetterte forprosjektkostnader i 
2013. Utgifter til forprosjekt må normalt kostnadsføres direkte og kan ikke fordeles 
over flere år gjennom aktivering og avskrivning. 

Nye og pågående prosjekter  
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h) Prosjekter i regi av RHF 

 

Følgende prosjekter avsluttes i 2012, fordi de er avsluttet eller de vedrører systemer 
som går over i en implementeringsfase:  

 
 
*) 3,8 mill til helsebibliotek ble trukket inn fra Helse- og omsorgsdepartementet i 
Statsbudsjettet 2013. 

 
**) To utviklere finansieres fra 2013 av HF-ene, i henhold til vedtak i budsjett 2012. 

 

Prosjekter i listen under videreføres i 2013. Disse er i hovedsak omtalt nærmere 
tidligere i dokumentet: 

 

Prosjektnavn Beløp som trekkes inn
Nytt radiologikodeverk 100 000kr                              
Landvernplan 450 000kr                              
Rus/DPS 400 000kr                              
Helsebibliotek* 3 800 000kr                          
Videreutdanning psykoterapi 210 000kr                              
2 utviklere SAS** 1 400 000kr                          
Sum 6 360 000kr                          

Prosjektnavn Budsjett 2013
Klima og miljø 625 000kr                              
Nordområdesatsning 1 025 000kr                          
Nasjonalt nødnett 10 000 000kr                        
EU-prosjekt i regi av NST 500 000kr                              
Kompetanseplan, del II 1 000 000kr                          
Internasjonal helse 2 000 000kr                          
Styrking kompetanse geriatri 600 000kr                              
Helseatlas 500 000kr                              
Regional perinatalkomité 600 000kr                              
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000kr                          
Utdanningsprogram BUP 1 050 000kr                          
Utdanningsprogram VOP 1 360 000kr                          
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000kr                              
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000kr                              
Doman 1 600 000kr                          
Nasjonal IKT 10 500 000kr                        
Samhandlingsreformen 100 000kr                              
Tvang psykisk helse 500 000kr                              
Kompetanseutviklingsstrategi 44 000kr                                
Sum 33 904 000kr                        
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Nye prosjekter med oppstart i 2013 er opplistet på nedenfor: 

 
 
 
i) 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.  

Felles IKT-systemer, forvaltes av RHF 

 
Budsjettforslaget for 2013 innebærer en kostnadsøkning på 12,7 mill kroner, fra 46,5 
mill kroner i 2012 til 59,2 mill kroner i 2013. Veksten skyldes i hovedsak kostnader 
knyttet til nytt lønns- og personalsystem og SAS LIS som det er orientert om tidligere. I 
tillegg foreslås det budsjettert med noe økte kostnader til innkjøpssystem Clockwork og 
kostnader knyttet til FRESH-databasen.    
 
Kostnadsbelastningen på 12,7 mill kroner håndteres teknisk slik: Faktureringen fra 
Helse Nord RHF til helseforetakene øker med 8,8 mill kroner. I tillegg trekkes det inn 
basisramme (3,9 mill kroner) til finansiering av følgende formål som tidligere har vært 
fakturert helseforetakene:  
• Forvaltning av Clockwork flyttes til RHF – 0,9 mill kroner. 
• Betaling for pasientreisesystemet NISSY/SONIC gjøres i RHF fra og med 2013 – 3 

mill kroner, 1 mill kroner lavere enn budsjettert belastning på helseforetakene i 
2012.    

 
j) 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 2013 er på 334 mill kroner. Tidligere fikk Helse Nord RHF 
øremerkede midler til luftambulansetjenesten, men dette er fra 2013 innfaset i 
rammeoverføringen.  
Helseradionett 

• 

Budsjettrammen for 2013 er på 15,5 mill kroner etter prisjustering, samt at 1,7 mill 
kroner er overført til Helse Finnmark HF for håndtering av det gamle 
helseradionettet. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det 
beregnes vedlikehold og oppgradering av det gamle.  
Utenlandsbehandling 

• 

Budsjettet for pasientbehandling i utlandet videreføres som i 2012, med et budsjett 
på 13 mill kroner i 2013. 
Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 

Prosjektnavn Budsjett 2013
AMK-struktur og digitalt nødnett 200 000kr                              
Kreftplan 200 000kr                              
Sum 400 000kr                              

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 RHF viderefører budsjettet i 2013, med en ramme på 110 mill kroner.  
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• 

• 

Kjøp av private helsetjenester har økt fra 2012 og har for 2013 en forslått netto 
ramme på 318 mill kroner. 

• 

Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister er fra 2013 foreslått økt med 4 mill 
kroner og får da en ramme på 65 mill kroner. 
Nasjonalt gjestepasientoppgjør 

• Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

Etter pålegg i Foretaksprotokollen for 2012 har det vært gjennomført en evaluering 
for å se hvor mye økte pensjonskostnader utgjør i det nasjonale 
gjestepasientoppgjøret. Det er opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at økte 
pensjonskostnader ikke dekkes gjennom ISF-ordningen, og derfor må håndteres 
særskilt av RHF-ene. For 2013 er det i budsjettet til Helse Nord RHF satt av 18 mill 
kroner til å dekke dette kravet. 

I statsbudsjettet for 2013 er det til sammen tilført 47 mill kroner til ivaretakelse av 
dette nye ansvaret. 

 
k) Investeringer 

• Felles innføring kliniske system (FIKS) forventer å investere for 124 mill kroner i 
2013, samt eventuelt ubenyttet ramme for 2012. Total investeringsramme i 
perioden 2011-2016 er 427 mill kroner. 

Helse Nord RHF planlegger følgende større investeringer i 2013: 

• Regional innføring av lønn og personalsystem (RIPS) forventer å investere for 19 mill 
kroner i 2013, av en totalramme på 52 mill kroner. 

• I forhold til styringsportalen er det fra styringsgruppen i roadmap lagt inn 
investeringer i datavarehussystemet for å rulle løsningen ut i klinikker og avdelinger 
ved sykehusene. En viktig forutsetning for å øke nytteverdien av systemet er også å 
dele opp systemet i foretaksvise datavarehus for å hente ut mer pasientinformasjon. 
Prosjektet er i dag i en fase med kvalitetssikring og utvidelse som må gjennomføres, 
før det investeres videre. Det er ventet å være investeringer på mellom 3 og 5 mill 
kroner i 2013 forutsatt godkjenning fra styringsgruppe og systemeier 

 
 

 
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 2013.  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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