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Styresak 7-2013/3 Resultat 2012 – foreløpige regnskapstall 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Helseforetakene har pr 31. januar 2013 avsluttet regnskapene slik at alle kjente forhold 
er tatt inn. Det foretas fortsatt avstemminger og rettinger, og det vil bli endringer i 
endelige tall. Men erfaringsmessig gir det foreløpige resultatet et rett bilde for 2012. 
 
Resultat og budsjettavvikene fordeler seg slik: 
 

 
 
Avvik mellom siste prognose på avvik fra styringskravene fra helseforetakene, og 
endelige budsjettavvik, er som følger: 
 

 
 
Det er ennå ikke mottatt økonomirapport fra helseforetakene slik at en detaljert 
oversikt over avvikene fra forrige prognose er ikke klar.  
 
  

Foretak Resultat Styringskrav Avvik Salgsgevinst Avvik eks gev
Helse Finnmark 9,5 5,0 4,5 4,9 -0,4
UNN -9,2 24,0 -33,2 5,5 -38,7
NLSH -36,5 21,0 -57,5 1,5 -59,0
Helgelandssykehuset -14,5 5,0 -19,5 -19,5
Sykehusapotek Nord -2,6 0,0 -2,6 -2,6
Helse Nord IKT -0,7 0,0 -0,7 -0,7
Helse Nord RHF 478,1 345,0 133,1 133,1
Sum 424,1 400,0 24,1 11,9 12,2

Foretak Resultat Prognose Avvik
Helse Finnmark 9,5 12 -2,5
UNN -9,2 -6 -3,2
NLSH -36,5 -24 -12,5
Helgelandssykehuset -14,5 -20 5,5
Sykehusapotek Nord -2,6 -2 -0,6
Helse Nord IKT -0,7 0 -0,7
Helse Nord RHF 478,1 449 29,1
Sum 424,1 409,0 15,1
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De største kjente avvikene er: 
- I Nordlandssykehuset HF er det satt av 10 mill kroner mer knyttet til 

gjestepasientkostnader.  Avsetningen gjelder både økt kostnad for 2011 som er 
avdekket i desember og følgelig behov for å sette av for forventet økt kostnad i 2012. 
De største beløpene gjelder TSB på 1,5 mill kroner, opptrening og rehabilitering 6 
mill kroner og OUS 1,1 mill kroner. For opptrening og rehabilitering var 2011 første 
året helseforetakene ble belastet for disse kostnadene, og det er et stort etterslep på 
oppgjør mellom Helse Nord og Helse Sørøst som gjør at estimeringen er vanskelig 
for helseforetakene. 

- Helse Nord RHF har hatt større besparelser enn forventet knyttet til kjøp av 
helsetjenester (hovedsakelig røntgentjenester) med 11 mill kroner, Nasjonal IKT 
med 9 mill kroner, Pasientreiser ANS med 5 mill kroner og utenlandsbehandling 
med 4 mill kroner.  

 
For de øvrige helseforetakene er det mindre avvik i forhold til siste prognose. 
 
Årsakene til avvikene vil bli gjennomgått med helseforetakene, og styret i Helse Nord 
RHF vil bli informert i senere styresaker. 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
6. februar 2013 - sakspapirer

side 2




