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Økonomi har vært lite involvert i denne prosessen, så det er greit at den biten også belyses før det 
tas en endelig avgjørelse av organisasjonsform. 
Harald (økonomirådgiver i HNT) har oppsummert punkter som kjennetegner økonomien i HNT under 
her. Jon Magnussen har kommet med mer overordnete betraktninger om finansiering. I samtaler 
med økonomirådgiver i HNT ser vi at det er vesentlige forskjeller på hvordan økonomien styres og jeg 
tenker at klinikksjef i en slik modell kan miste oversikten eller hvordan han skal lede en sammenslått 
klinikk, der HNT’s avdelinger pr. definisjon ikke har eget budsjett slik våre avdelinger har? 
 
Når det kommer til internhandel så er dette veldig ulik på de to HF’ene. Mens HNT internfakturer 
både inneliggende og poliklinikk, så har St. Olav internhandel på inneliggende. Det er også forskjell i 
prismodell. HNT har priser for hver kategori innen rtg, CT, MR osv mens St. Olav har en pris per 
modalitet (se tabell under her fra HNT). 
 
Når det kommer til fakturering mellom de to HF’ene så blir det en utfordring i forhold til hvor 
undersøkelsen er tatt og hvor den primær tolkes. 
 
 
Kulepunkt fra Harald Økland Thorsen, økonomirådgiver i HNT: 
 

 Organisert i Klinikk for Medisinsk Service 

 To separate avdelinger, en i Levanger og en i Namsos, med hver sin avdelingsleder 

 Begge avdelingslederne er radiografer, så de har i tillegg en radiolog ved hver avdeling som 
er faglig ansvarlige. 

 Rammetilskuddet til klinikken er ikke fordelt videre ned til hver avdeling i budsjettet, så 
avdelingenes drift går med «underskudd», men dekkes inn på klinikknivå, slik at klinikkens 
budsjetterte resultat er 0. 

 Inntekten fra internhandel utgjør ca 36% av avdelingenes kostnader. Sammen med HELFO-
inntektene har avdelingene dekning for knapt 60% av kostnadene 

 Modellen for internhandel er bygget opp for lenge siden, men tar utgangspunkt i HELFOs 
vekting av de ulike refusjonskategoriene når pris pr undersøkelse fastsettes. Vi har en 
grunnpris pr undersøkelse som ganges opp med vekten for den aktuelle refusjonskategorien. 

 
 

REFUSJONSKATEGORI INTERN POLIKLINIKK INNELIGGENDE 

RG1                  117  191 
RG2                  221  361 
RG3                  655  1 070 
RG4              1 290  2 105 
RG5              2 150  3 508 

CT1                  756  1 233 
CT2              1 223  1 996 
CT3              2 113  3 447 
MR1              1 762  2 875 
MR2              2 000  3 263 
MR3              4 342  7 085 
UL1                  121  198 



UL2                  230  375 
UL3                  418  681 
UL4              1 428  2 330 
NM1  6124 
NM2  7725 
NM3  12985 
NM4  24382 
NM5  44097 
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