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Styresak 131–2021  Budsjett 2022, Helse Nord RHF 
     Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med saken er å behandle og vedta budsjett 2022 for Helse Nord RHF. 
 
Saken følger opp styrets vedtak i Styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - 
inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 (styremøte 22. juni 2021). 
 
Beslutningsgrunnlag 
Budsjettforslaget videreføres som forutsatt i styresak 74-2021 med følgende forslag til 
endringer i tråd med styresak 130-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og 
føringer, som behandles i dette styremøtet: 
 
Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering for Helse Nord RHF som for 2022 blir 
40,1 mill. kroner. Forslag til statsbudsjett 2022 legger til grunn en lønns- og prisvekst 
på 2,7%. 
 
Disponibelt handlingsrom og prioritering 
I styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av 
investeringsplan 2022-2029 (styremøte 22. juni 2021) ble Helse Nord RHFs 
budsjettramme økt med til sammen 26,0 mill. kroner for å styrke følgende: 
- IKT-området 
- Arbeidet med strategiplan samisk helsetjeneste 
- RescEU 
- Administrerende direktørs disposisjonskonto 
 
I samme styresak ble det overført ramme fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) for farmasøyt PET-senter (1,0 mill. kroner) og til 
Finnmarkssykehuset for Barentssamarbeid (0,5 mill. kroner).  
 
I denne saken foreslås det å disponere 5,0 mill. kroner av midler satt av til 
informasjonssikkerhet og noen omdisponeringer. 
 
Det vises for øvrig til saldering i styresak 130-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, 
rammer og føringer, som behandles i dette styremøtet. 
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Prosjekter Helse Nord RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2022, jf. tabell under: 

 
 
Prosjektene er i hovedsak nærmere omtalt i vedlegget. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2022 Helse Nord RHF blir drøftet med de foretakstillitsvalgte i Helse Nord RHF, 
den 22. oktober 2021. Protokoll fra drøftingen ettersendes. 
 
  

Prosjektnavn Budsjett 2022

Klinisk farmasi 20 664 400        

FRESK 10 814 700        

Internasjonal helse 5 000 000           

ADs disp 4 000 000           

Doman 3 000 000           

RescEU 2 850 000           

Bedre styring og kontroll med ressursplanleggingen 2 500 000           

Innføring av nytt kvalitetssystem 2 500 000           

Strategiplan samiske helsetjenester 2 500 000           

Klar forbedring 1 882 000           

Master i helseledelse 1 714 600           

Prosjekt "Redusere antall AMK-sentraler" 1 500 000           

Regional porteføljestyring 1 374 900           

Pasientsikkerhet 1 350 000           

Fagrådssekretariat 1 337 625           

Kvalitetsmidler 1 160 000           

Nordområdesatsning 1 138 300           

eMestring 1 000 000           

Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) 1 000 000           

Regional forbedringsutdanning 1 000 000           

Parkinson net 900 000              

Utdanningsprogram VOP/BUP 836 400              

Prosjekt "veiledende behandlingsplaner i sykepleie" 700 000              

Nasjonal blodberedskap 700 000              

Regional pasientsikkerhetskonferanse 500 000              

Forbedringspris 400 000              

AMK ny teknologi 400 000              

Samhandling for fastleger 313 650              

KLAR forbedring/ledelse og lederutvikling 200 000              

73 236 575        
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2022 for Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, 21. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. Direktør 
 
 
Vedlegg:  Budsjett 2022 Helse Nord RHF – nærmere informasjon 
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Vedlegg: 
 
 

Nærmere om budsjett 2022 Helse Nord RHF. 
 
Driftsbudsjett 2022 

 
For ytterligere forklaring, se avsnitt «Oppsummert driftsbudsjett». 
 

 
 
Bemanning i Helse Nord RHF 

 
 
I forhold til budsjett 2021, slik det ble vedtatt i styresak 135-2020 Budsjett 2021 Helse 
Nord RHF, planlegges det med en økning i RHF administrasjon på 9,5 årsverk for 2022. 
 
 
  

Budsjett 2022 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2020 Vedtatt budsjett 2021 Budsjettforslag 2022

Basistilskudd 2 011 085 1 892 086 1 952 147

Aktivitetsbasert inntekt 76 295 67 188 68 055

Annen driftsinntekt 206 993 468 938 299 766

Sum driftsinntekter 2 294 374 2 428 211 2 319 967

Kjøp av helsetjenester 1 341 800 1 658 246 1 478 003

Varekostnad 10 663 0 15 000

Lønn og annen personalkostnad 115 963 132 898 144 728

Avskrivninger og nedskrivninger 13 470 11 909 12 309

Andre driftskostnader 431 152 495 742 582 512

Sum driftskostnader 1 913 048 2 298 795 2 232 551

Driftsresultat 381 326 129 416 87 416

Finansinntekt 112 094 101 584 102 584

Annen finanskostnad 65 948 65 000 69 000

Årsresultat 427 472 166 000 121 000

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2020 Vedtatt budsjett 2021 Plan 2022

RHF administrasjon 72,5 72,0 81,5

FRESK 10,5 11,0 11,0

SKDE 24,0 26,0 26,0

Sum 107,0 109,0                                 118,5
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Økningen består av følgende: 
- HR og organisasjonsavdelingen planlegger med økning av ett årsverk for å styrke 

arbeidet med intern HR i HN RHF. 
- Sikkerhets- og beredskapsavdelingen planlegger med en økning av ett årsverk for 

å styrke jobben rundt informasjonssikkerhet. 
- Eieravdelingen planlegger med en økning av ett årsverk for å styrke jobben rundt 

IKT-området. 
 
Det er i løpet av 2021etablert seksjon for innkjøp i Kirkenes der det er tilsatt fem 
årsverk. Årsverkene er finansiert av helseforetakene som en del av felles it-systemer. 
 
I løpet av 2021 er det igangsatt prosjekt «RescEU» der det er tilsatt 1,5 årsverk. 
Stillingene er finansiert av midler fra EU via Helsedirektoratet. 
 
Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i Styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av 
investeringsplan 2022-2029 på Helse Nords tre viktigste mål i perioden. 
 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Nedenfor er det i korte trekk beskrevet hvordan det planlegges at budsjett 2022 skal 
bidra til å nå Helse Nords viktigste mål i perioden. 
 
Kvalitetssystem 
Helse Nord er i sluttfasen for anskaffelse av nytt kvalitetssystem. Innføring og utvikling 
av nytt kvalitetssystem vil starte i 2022. Dette inkluderer utarbeidelse av faglige og 
tekniske forvaltningsmodeller. Videre arbeid vil skje i samarbeid med helseforetakene. 
 

Helse Nords forbedringspris 
Helse Nord deler ut forbedringspris to ganger i året til gode prosjekter som har bidratt 
til forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
Regional forbedringsutdanning 
Nordlandssykehuset og UNN samarbeider nå om gjennomføring av regional 
Forbedringsutdanning og forbedringsveilederutdanning, hvor alle foretakene stiller med 
deltakere.  
 
Pasientsikkerhet 
Helse Nord RHF vil, sammen med Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet, følge opp Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring. 
 
Regional pasientsikkerhetskonferanse 
Helse Nord RHF bidrar med finansiering av årlig regional pasientsikkerhetskonferanse, 
som i 2022 skal avholdes i Tromsø. Konferansen skal arrangeres som en hybrid 
konferanse som gir mulighet for deltakelse over nett. 
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Veiledende behandlingsplaner i sykepleie 
Arbeidet gjennomføres som prosjekt i samarbeid med foretakene og andre 
prosjekter i FRESK. Veiledende behandlingsplaner skal bidra til å øke kvaliteten i 
sykepleiedokumentasjon, og redusere praksisvariasjon i foretaksgruppen. 
 
Forskning og innovasjon 
Forskning og innovasjon er viktig for å bidra til ny kunnskap og kvalitetsutvikling i 
sykehusene, noe som igjen bidrar til et bedre behandlingstilbud. Det er også en faktor av 
stor betydning for å rekruttere og beholde helsepersonell. 
 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 har visjonen «Sammen om 
forskning og innovasjon i nord», der samarbeid synliggjøres som en viktig vei for å 
oppnå resultater, i tillegg til innsatsfaktorer internt i sykehusene.  
 
Ett hovedfokus nå er klinisk forskning, der antallet kliniske studier skal økes, og antallet 
pasienter som deltar i kliniske studier skal økes. Det gjelder uavhengig av om det er 
deltakelse i egne studier, studier der sykehuset er samarbeidspart, studier som er 
samarbeid med industri/næringsliv, eller andre studier i andre helseforetak som 
pasientene kan inkluderes i. Pasientene i Helse Nord skal ha samme rett til deltakelse i 
forskning, som pasienter i resten av landet. 
 
Utover klinisk forskning prioriteres noen andre områder og enkelte strategiske 
satsinger, jfr. den nye strategien. 
 
Kjøp fra private 
Avtaler med private institusjoner og spesialister 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 RHF(HN) har i løpet av 2021 økt kjøp fra private institusjoner med 38,5 millioner 
kroner for å redusere utfordrende ventetider og fristbrudd i forbindelse med etterslep fra 
pandemien, det vises til styresak 63-2021 Anskaffelser av private helsetjenester. Midler til 
økt kjøp fra private er ikke videreført i statsbudsjettet. Budsjett for 2022 er tilsvarende som 
for 2021 justert for prisstigning. 
 
HN har ca. 86 avtalehjemler fordelt på lege- og psykologspesialister. Det inkluderer også 
avtalehjemler som per tiden står vakante. Helse Nord RHF er inne i et generasjonsskifte 
for avtalespesialistene som medfører ekstra store rekrutteringsutfordringer i et marked 
med få spesialister. Budsjett for 2022 foreslås redusert med 5,0 mill. kroner basert på 
forventede ledige hjemler. 
 
Doman 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2022 og har en budsjettramme 
på 3,0 mill. kroner. 
 
Utlandsbehandling 
Kjøp av helsetjenester i utlandet, inkludert protonbehandling, har en budsjettramme på 
9,9 mill. kroner for 2022.  
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eMestring 
Helse Nord skal innføre eMestring, som er en veiledet internettbehandling. eMestring 
tilbys i landets øvrige helseregioner og er godkjent av beslutningsforum. eMestring vil 
redusere reisetid og øke pasientenes valgfrihet og fleksibilitet i behandlingen. 
Målgruppen er personer med depresjon, panikkangst og sosialangst.   
 
Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) 
Helse Nord skal legge til rette for elektronisk måling av pasienttilfredshet (PREM) og 
pasientrapporterte utfallsmål (PROM). Vi har fått på plass de tekniske løsningene for å 
starte en bredere innføring av elektronisk målinger. I løpet av 2022 vil Helse Nord starte 
et prosjekt med egen prosjektleder for å innføre PROM/PREM i psykisk helsevern og 
TSB i regionen.  
 
Samisk helse 
I 2021 ble det igangsatt et arbeid med strategiplan for samisk helse. Arbeidet fortsetter i 
2022 med implementering av tiltak for å sikre kvalitet og utvikle kompetanse om samisk 
språk og kultur, i henhold til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen» kapittel 5.3 
 
Nordområdesatsingen 
Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke det internasjonale samarbeidet i 
nord. I 2016 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra HOD, som fortsatt er gjeldende, å følge 
opp regjeringens mål for utvikling i nordområdene. Et viktig element i dette er å styrke 
det grenseoverskridende helsesamarbeidet gjennom nettverksbygging, konferanser, 
møter og tilskudd til enkelt prosjekter. Budsjett for 2022 videreføres og har en ramme 
på 1,1 mill. kroner. 
 
Nasjonal blodberedskap – pilot Finnmark 
I 2021 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra HOD å prøve ut løsninger for å sikre adekvat 
tilgang på blod og blodprodukter lokalt og regionalt i Nord-Norge. Helse Nord RHF er 
prosjekteier og ivaretar prosjektadministrasjon, mens faglig prosjektledelse og 
forskningsfaglig ansvar ivaretas av Norsk Militært Blodprogram. Prosjektet har en 
tidsplan ut 2022 jfr. styresak 30-2021 Prosjekt blodberedskap. 
 
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 
Sykehusenes nettsider er blant de viktige kanalene for god og korrekt 
pasientinformasjon. Helseforetakene i landet har siden 2016 vært samlet i felles 
nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Gjennom fellesskapet i FNSP satses det 
sterkt på å gi pasienter og pårørende det de forventer av informasjon om behandling og 
opphold i spesialisthelsetjenesten. 
 
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en viktig digital innbyggertjeneste. Å 
lykkes med de mulighetene som ligger i det nasjonale fellesskapet, fordrer deltakelse og 
involvering fra mange involverte aktører. Driftsorganisasjonen og utviklingen av felles 
nettløsning fortsetter i et godt spor. 
 
Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet for det regionale brukerutvalget videreføres på samme nivå som for 2021. 
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Utdanningsprogram 
Utdanningsprogrammene innenfor VOP og BUP videreføres på samme nivå som for 
2021. 
 
Kompetansemodulen 
Kompetansemodulen ble innført i Helse Nord i 2019. Forvaltning og utvikling er lagt til 
regional systemenhet. For 2022 vil det fortsatt påregnes en del videreutvikling for å 
bygge opp nødvendig funksjonalitet for administrering av LIS utdanningen som en del 
av det nasjonale samarbeidet. 
 
KLAR forbedring/ledelse og lederutvikling 
Arbeidet med KLAR forbedring videreføres for 2023. Arbeidet har helhetlig fokus på 
kontinuerlig forbedring av Kvalitet, Ledelse og Arbeidsmiljø gjennom regionalt 
samarbeid. Satsningsområdet 2020-2023 er å etablere et regionalt samarbeid for 
utvikling og forvaltning av helseforetakenes arbeid med ledelse og lederutvikling. 
 
Avansert oppgaveplanlegging (AOP) 
AOP er et felles prosjekt i foretaksgruppen som skal bidra til at foretakene planlegger og 
gjennomfører pasientbehandlingen og andre oppgaver på en ressursoptimal måte. 
Prosjektet er nå i konseptfasen og har en estimert varighet på minimum 5 år. 
 
Internasjonal helse 
Arbeidet med Helse Nord RHFs tuberkuloseprosjekt i Malawi (HNTI) videreføres i tråd 
med beskrivelser og vedtak i Styresak 142-2019 Internasjonal helse - prosjekt Helse 
Nord Tuberculosis Initiative (HNTI), budsjett 2021-2024. Det er god aktivitet og 
progresjon i vel etablerte og nylig igangsatte prosjekter.  
 
Det pågår flere PhD-prosjekter med tema blant annet relatert til tuberkulose, Covid 19, 
luftveisinfeksjoner, antibiotikaresistens, kvinnehelse (behandling av inkomplette 
aborter, sepsis i forbindelse med fødsel, undersøkelse av miljøgifter hos gravide og 
deres nyfødte barn). 
 
Redusere antall AMK sentraler  
Det ble i budsjett 2021 satt av midler til å vurdere muligheter som oppstår 
knyttet til innføring av ny teknologi i AMK-sentralene. Midlene videreføres for budsjett 
2022. 
 
RescEU 
Det vises til orienteringssak 37-2021/3 RescEU ambulanseflyprosjektet. Helse Nord RHF har 

på vegne av de fire regionale helseforetakene ansvaret for prosjektet som etablerer rescEU-

kapasiteten. Det foreslås satt av midler til prosjektledelsen finansiert med midler fra RescEU.  
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Oppsummert driftsbudsjett 

 
 
a) Styret 
Styrets budsjett er økt med 2,5 % lønns- og prisvekst for 2022.  
 
Styrets disposisjonskonto er i tråd med styresak 130-2021 Budsjett 2022 
foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2022/23 vil bli vedtatt av styret i desember 2021, og vil danne 
grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2022. Budsjettrammen for 2022 er økt med 2,5 
% lønns- og prisvekst. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF er fra og med 2020 internrevisjon også for 
Sykehusinnkjøp HF, og inntekter og kostnader knyttet til dette oppdraget er inkludert i 
budsjettet for 2022, uten at dette påvirker netto tildelt ramme. 
 
c) Regionalt brukerutvalg 
For 2022 er budsjettet prisjustert med 2,5 % og har en ramme på 6,2 mill. kroner. Av 
dette planlegges det med 4,8 mill. kroner i utbetaling til brukertilskudd. 
 
d) Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 
KTV/KVOs budsjett for 2022 er lønns- og prisjustert med 2,5 % og forutsetter med 
uendret aktivitet fra 2021. 
 
Helse Nord har for tiden et konsernverneombud og fire konserntillitsvalgte.  
 
e) Administrasjonen i RHF 
I sum planlegges det samlet med en økning på 9,5 årsverk i 2022 i forhold til plan 2021. 
Endringene er beskrevet tidligere i dette vedlegget under avsnitt Bemanning i Helse 
Nord RHF. 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
For å styrke drift og utvikling av SKDE i ønsket retning innføres det fra 2022 enhetlig 
ledelse på seksjonsnivå.   
 

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2021 2022

Styret 3 614                       3 704                 -8

Styrets disposisjonskonto 35 300                     10 000               -26 253

Internrevisjon 4 357                       4 480                 5

Brukerutvalg 6 074                       6 226                 -12

Tillitsvalgte 6 723                       6 891                 -14

Adm RHF 106 041                  112 275             3 371

SKDE 58 648                     68 128               7 897

Prosjekter RHF 64 774                     73 237               6 714

Tjenestekjøp RHF 2 013 264               1 947 610         -120 012

Sum 2 298 795               2 232 551         -128 311     
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En systematisk satsing på pasientnær helsetjenesteforskning fra 2017 har nå resultert i 
tilgang til og analyser av omfattende koblede datasett. Det publiseres rapporter fra PhD 
prosjekter relevante for styring og klinisk ledelse. 
 
Innlevering av den første PhD forventes  i 2021 og ytterligere en avhandling (den første 
PhD innen ortopedi ved NLSH – fra Stokmarknes) vil bli innlevert i 2022. Hovedtema for 
forskningen er fortsatt variasjon i omfang og kvalitet i tjenesteleveranser og mulige 
forklaringer på slik variasjon. Målet er å utvikle kunnskap som kan brukes til forbedring, 
styring og ledelse av tjenesten. Satsningen gjøres innenfor eksisterende økonomiske 
rammer.    
 
Det er fortsatt fokus på formidling av resultater både fra Kvalitetsregistre, Helseatlas og 
andre analyser. Våre interaktive nettsider er operative for alle resultater fra nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre og utvides nå til også å omfatte Helseatlas.  
 
For å sikre relevans og kvalitet har Analyseseksjonen har styrket samarbeidet med 
helseatlastjenesten i Helse Førde HF. Det etableres nå felles faglig forum for regelmessig 
kontakt.  Dette vil bidra til at Helseatlaskonseptet kan utvikles over en felles lest.  Med 
tilgang på nye og oppdaterte data fra KPR og NPR er Helseatlaskonseptet nå under 
utvikling. Målet er å gi mer komplette oversikter og på sikt gi analyser som i større grad 
omfatter mulige forklaringer på variasjon og derved åpne for tiltak for endring. Dette 
arbeidet er nært koblet til og direkte avhengig av den målrettede forskningen i 
senteret.   
 
Gjennom systematisk arbeid over flere år oppnår Nasjonalt Servicemiljø i SKDE å styrke 
relevansen til kvalitetsregistrene ved at stadig flere registre samler inn data slik at det 
blir mulig med mer tidsmessig (raskere) tilgang til resultater. Dette er et langsiktig 
arbeid som også er avhengig av automatisert datafangst fra pasientjournaler, et arbeid 
hvor Servicemiljøet er sentralt.  
 
Budsjettforslag 2022 for SKDE er basert på at inntektene videreføres på 2021 nivå når 
det gjelder nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og felles regionalt 
bidrag for å ivareta ledelse og forvaltning innen utvikling av teknologiplattformer for 
medisinske kvalitetsregistre.  
 
g) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2022, jf. tabell under. Prosjektene er i hovedsak 
nærmere omtalt tidligere i dokumentet. 
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h) Tjenestekjøp og andre kostnader RHF 
Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder med stor økonomisk 
betydning. Eksempler på dette er: 
• Luftambulansetjenesten HF 

Netto budsjettramme for 2022 er på 552,8 mill. kroner etter prisjustering og 
endringer jfr. styresak 131-2021.  

• Nasjonalt nødnett (HDO HF) 
Budsjettramme 2022 for nasjonalt nødnett er på 22,4 mill. kroner etter prisjustering. 

• Utenlandsbehandling 
Budsjettrammen for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 
2022 på 9,9 mill. kroner etter prisjustering. 

• 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. Rammen 
for 2022 er på 124,3 mill. kroner etter prisjustering på 2,5%. 
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• Kjøp av private helsetjenester og avtalespesialister 
Netto budsjettramme 2022 for kjøp av private helsetjenester er på 551,2 etter 
prisjustering. Budsjettrammen 2022 for avtalespesialister foreslås redusert med 5,0 
mill. kroner jfr. beskrivelse under «Kjøp fra private» og er på 79,8 mill. kroner. 

• Regionsentre for døvblinde 
Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 58,6 mill. 
kroner, inklusive regionssenter på UNN med 8,5 mill. kroner. 

• Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT. Budsjettforslaget for 2022 
innebærer en kostnadsøkning på 4,3 mill. kroner utover prisvekst på 2,5 %. 
Budsjettet øker fra 90,1 mill. kroner i 2021 til 96,8 mill. kroner for 2022. De største 
endringer er: 
- Økte kostnader til CLOCKWORK innkjøpssystem (CLW) 5,1 mill. kroner til 

etablering av innkjøp i Kirkenes jfr. omtale under avsnitt «Bemanning i Helse 
Nord RHF». 

- Økte kostnader HN LIS 1,1 mill. kroner. 
- Lavere kostnader til Felles nettløsning 1,1 mill. kroner. 
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