
Lagt frem 7. oktober 2019

Prop.1S (2019-2020)
-forslag til statsbudsjett



• Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene

• Fremme kommunenes evne til omstilling og  kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, basert på eldrereformen Leve hele livet

• Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing  på tidlig innsats, bedre behandling og  
forebygging

• Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke  kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten

• Folkehelse som fremmer gode liv og helse  gjennom livsløpet

Sentrale mål 2020



• Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Å skape pasientens helsetjeneste betyr å 
involvere pasientene som partnere i utviklingen av tjenestene. 

• Med dette som utgangspunkt vil styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte 
for 2020 samles i følgende hovedområder:

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

• IKT

• Samhandling, ressursutnyttelse og samordning

Særskilte satsingsområder 2020



• Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk videreføres

• Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern

• Utvikle tjenester som bidrar til å forebygge kriser, akuttinnleggelser og bruk av tvang i 
psykisk helsevern

• Implementering av pakkeforløp innen psykisk helsevern og rusområdet har høy prioritet

• Ambulante tjenester skal utvikles videre

• Helsesatsingen i barnevernet skal følges opp videre

• Bedre rutiner for samarbeid rundt henvisninger og utskrivninger vil være et viktig 
tiltaksområde

• Tjenester til innsatte vil ha særlig oppmerksomhet i 2020

Prioriteringsregelen og psykisk helsevern/TSB



• Budsjettet legger til rette for en generell vekst i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten 
på om lag 1,5 %. Økt basisramme for Helse Sør-Øst RHF på 508,3 millioner kroner til dette.

• 2019: 1,7 % vekst - 582 millioner kroner i økt basisramme

• Den generell aktivitetsveksten omfatter aktivitet i de offentlige sykehusene og kjøp fra private 
aktører

• Den demografiske utvikling kan tilsi en aktivitetsvekst på 1,3 % nasjonalt ( Agder ca 1,1%)

• Budsjettet legger til rette for en vekst innen poliklinisk aktivitet på 2,2 % for offentlige 
laboratorier og radiologi

• For pasientbehandling som omfattes av ISF legger budsjettet til rette for en vekst på om lag 
1,4 %

• 2019: om lag 1,6 %

Økt aktivitet



• For å gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer 
videreføres avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

• Det trekkes ut 0,5 % av helseregionenes basisrammer – for Helse Sør-Øst RHF utgjør dette 
268 millioner kroner. I tillegg trekkes 0,5 % på aktivitetsbaserte inntekter og tilskudd

• Samtidig legges det tilbake 299 millioner kroner i basisrammen for å gi rom for bl.a. 
investeringer og anskaffelser

• Samlet innebærer ABE et effektiviseringskrav på om lag 99 millioner kroner for Helse Sør-Øst 
RHF

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE)



• Nasjonalt er 566 millioner kroner trukket ut av helseregionenes basisrammer knyttet til 
kvalitetsbasert finansiering.

• Helse Sør-Øst RHF får et basisuttrekk på 306 millioner kroner, og får tilbakeført 326,6 
millioner kroner som følge av kvalitetsscore, dvs. en positiv effekt på 20,6 millioner kroner. 

• Tilsvarende for 2019 var en positiv effekt på 20 millioner kroner

Kvalitetsbasert finansiering



• Økning 3,1 % fra 2019 til 2020, herav lønn 3,6 % (andel 70 %) og pris 1,9 % (andel 30 %)

• Enhetspris ISF somatikk er satt til 45 808 kroner

• Hensyntatt prisomregning på 3,1 %, nedjustering på 0,5 % som følge av ABE

• Enhetsprisen ISF innenfor psykisk helsevern og TSB er satt til 3 160 kroner

• Hensyntatt prisomregning på 3,1 %, nedjustering på 0,5 % som følge av ABE.

• Samlet økning på 15,2 %. Prisendring som følge av økt ISF-andel er ikke kjent.

Lønns- og prisforutsetninger  



Nasjonalt

• Til grunn for basisbevilgningen for 2020 ligger et anslått nivå for helseforetakenes samlede 
pensjonskostnader på 13 000 millioner kroner. Dette er 1 200 millioner kroner høyere enn 
bevilgningsnivået for 2019. Økningen fordeles mellom regionene i tråd med Magnussen-
fordelingen. 

Regionalt

• Av den økte bevilgningen på 1 200 millioner kroner er Helse Sør-Øst RHF sin andel 647 
millioner kroner, jfr. Magnussen-andelen 

Pensjon



• I 2018 vedtok Stortinget nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon og i vårsesjonen 
2019 vedtok Stortinget endringer i lov om Statens pensjonskasse med virkning fra 1. januar 
2020

• Regnskapsmessig vil virkningene av dette trolig måtte hensyntas i regnskapene for 
helseforetakene i 2019

• Regjeringen vil komme tilbake til håndtering av eventuelle bevilgningsmessige endringer 
som følge av dette

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon



Spesielt om private institusjoner

• Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler med private institusjoner som årlig mottar 
oppdrags-/bestillerdokument fra RHF’et. Økte pensjonskostnader i årene etter 2014 vil for 
disse virksomhetene måtte sees i sammenheng med den positive regnskapsmessige effekten 
disse fikk beholde i 2014. 

• Per 2019 begynner enkelte av de private ideelle institusjonene å nærme seg en samlet årlig 
kostnadsøkning som er større enn den positive resultateffekten fra 2014. Dette må også sees 
opp mot håndtering av og størrelsen på eventuelle regnskapsmessige effekter av de nevnte 
lovendringene vedtatt i 2018 og 2019. Regjeringen vil komme tilbake til håndtering av 
eventuelle bevilgningsmessige endringer for Helse Sør-Øst RHF. 

Pensjon private institusjoner



Nasjonalt 

• Anslått pensjonspremie i 2020 er 18 600 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift

• Differansen mellom pensjonskostnad og -premie utgjør 5 600 millioner kroner

• Det forutsettes at helseforetakene benytter premiefond tilsvarende 1 000 millioner kroner. 
Dette fører til redusert arbeidsgiveravgift på 141 millioner kroner.

• Forskjellen mellom pensjonskostnad og pensjonspremie samt bruk av premiefond dekkes 
gjennom økt driftskredittramme til helseforetakene med 4 459 millioner kroner

Regionalt 

Tidligere praksis tilsier at Helse Sør-Øst RHF sin andel av endret driftskredittramme baseres på 
regionens Magnussen-andel. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til den 
faktiske fordelingen av endret driftskredittramme.

Pensjonspremie og bruk av premiefond



• Finansieringsansvaret for legemidler til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, 
legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og legemidler innenfor terapiområdene 
ALS, jernoverskudd, Cushings syndrom og immunglobuliner overføres fra Folketrygden til de 
regionale helseforetakene fra 1. september 2020. 

• Bevilgningene til de regionale helseforetakene økes med 145 millioner kroner 

• Av samlet bevilgning utgjør nøytral merverdiavgift 29 millioner kroner, som trekkes ut av 
basisrammen og overføres posten for tilskudd til refusjon av merverdiavgift

• Basisrammen til de regionale helseforetakene økes med 116 millioner kroner, hvorav Helse 
Sør-Øst RHF sin andel er 62,5 millioner kroner

Overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra 
Folketrygden til de regionale helseforetakene



• Finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og 
veksthormonforstyrrelser ble overført fra Folketrygden til de regionale helseforetakene fra 1. 
februar 2019. I 2020 vil helseforetakene få helårskostnader knyttet til legemidlene.

• Bevilgningene til de regionale helseforetakene økes med 120 millioner kroner 

• Av samlet bevilgning utgjør nøytral merverdiavgift 24 millioner kroner, som trekkes ut av 
basisrammen og overføres posten for tilskudd til refusjon av merverdiavgift

• Basisrammen til de regionale helseforetakene økes med 96 millioner kroner, hvorav Helse 
Sør-Øst RHF sin andel er 51,8 millioner kroner

Overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra 
Folketrygden til de regionale helseforetakene



• Legemidler til behandling av veksthormonforstyrrelser foreslås inkludert i ISF med 
finansieringsansvar fra 2020

• Uttrekk fra basisramme Helse Sør-Øst RHF med 40,4 millioner kroner

• Legemidler til behandling av sjeldne sykdommer inkluderes ikke i ISF fra 2020 og vil på 
samme som i 2019 finansieres av de regionale helseforetakene basisbevilgninger

Inkludering av legemiddelgrupper i ISF



• Som et ledd i å øke ISF-andelen aktivitetsbasert finansiering innen psykisk helsevern og TSB, 
økes ISF-satsen i 2020
• Det overføres 200 millioner kroner fra basisramme til ISF, hvorav 

108 millioner kroner trekkes fra basisrammen til Helse Sør-Øst RHF

• Det vil bli igangsatt et arbeid med å innlemme avtalespesialistene i ISF-ordningen. 

• Fra 2020 foreslås det å:
• Inkludere flere personellgrupper i ISF som gir en reduksjon i basisrammen til Helse Sør-

Øst RHF 53,5 millioner kroner
• Inkludere telefonkonsultasjoner innenfor somatikk i ISF som gir en reduksjon i 

basisrammen til Helse Sør-Øst RHF på 15,6 millioner kroner

• Prøveordningen i innsatsstyrt finansiering hvor de regionale helseforetakene mottar ISF-
refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistre videreføres for å 
stimulere til økt dekningsgrad

Endringer i ISF-ordningen



• Lagt til rette for aktivitetsvekst på 2,2 %

• For ytterligere å stimulere til økt effektivisering, underreguleres de aktivitetsbaserte 
refusjonene for laboratorie- radiologiområdet med om lag 27 millioner kroner utover ABE-
reformen

• Refusjonssatsene for radiologi og laboratorievirksomhet øker i gjennomsnitt med 1,6 % neste 
år, men først fra 1.7.2020

Laboratorie- og radiologi



• Basisrammene til de regionale helseforetakene reduseres med til sammen 132 millioner 
kroner hvorav:

• 56 millioner kroner for å dekke veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale 
e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, gunndata og helseID

• 76,9 millioner kroner som overføres fra basisrammen til de regionale helseforetakene til 
Norsk Helsenett HF for å drifte nasjonale e-helseløsninger. 

• Helse Sør-Øst RHF får redusert sin basisramme med samlet 71,7 millioner kroner hvorav

• 30,2 millioner kroner til å dekke veksten i kostnader til forvaltning og drift av nasjonale 
e-helseløsninger

• 41,5 millioner kroner til Norsk Helsenett HF

Finansiering av nasjonale e-helseløsninger



• Oppdateringer av nasjonal inntektsmodell for 2020 innebærer en økt basisramme på 94 
millioner kroner

• Økning i egenandelssatser under takordning 1 og 2 fra 1. juli 2020. Basisrammen reduseres 
med 73,3 millioner kroner.

• Økt basisramme med 38 millioner kroner for konsekvensjustering egenandeler

• Antatt økte gebyrinntekter som følge av økt fraværsgebyr for manglende fremmøte til 
somatisk poliklinikk reduserer basisrammen med 13 millioner kroner

• Ansvaret for drift av Fagenhet for tvungen omsorg ligger til Helse Midt-Norge RHF. Det 
foreslås å innføre en egenandel på 20 pst. for de regionale helseforetakene for å stimulere til 
økt kostnadskontroll. Basisrammen økes med 12,1 millioner kroner for å dekke Helse Sør-Øst 
RHF sin andel. 

• Det foreslås å øke basisrammen med 12 mill. kroner til Nasjonal forsterket felleskapsavdeling 
for innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Midlene skal benyttes til helsefaglig 
bemanning med særlig kompetanse innen sikkerhetspsykiatri.

Andre endringer i basisramme for Helse Sør-Øst RHF



• Det foreslås å øke basisrammen med 12 mill. kroner til Nasjonal forsterket felleskapsavdeling 
for innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Midlene skal benyttes til helsefaglig 
bemanning med særlig kompetanse innen sikkerhetspsykiatri.

• De regionale helseforetakene overtar ansvar for videre utvikling og drift av ParkinsonNet i 
Norge fra 1. januar 2020. Basisrammen økes med 3,8 millioner kroner.

• Kommunalt utførte spesialisthelsetjenester utført av Oslo kommune for pasienter med 
nedsatt bevissthet pga rusmiddelforgiftning kan inngå i beregningsgrunnlaget for ISF fra 
2020. Basisrammen reduseres med 4,4 millioner kroner.

• Basisrammen økes med 2,7 millioner kroner til etter-og videreutdanning i psykisk helse

• Basisrammen økes med 1,8 millioner kroner til ny nasjonal behandlingstjeneste for pulmonal 
hypertensjon

• Basisrammen reduseres med 0,6 millioner kroner for prosjektet «En vei inn» som skal driftes 
og forvaltes av Nasjonal tjenesteleverandør fra 2020

Andre endringer i basisramme for Helse Sør-Øst RHF (forts.)



• 27 millioner kroner i økt bevilgning til innføring av et nasjonalt screeningprogram for 
tarmkreft, med en samlet bevilgning på 97 millioner kroner i 2020. Midlene er ikke fordelt.

• 5 millioner kroner i økt bevilgning til persontilpasset medisin, totalt 30,7 millioner kroner

• 7 millioner kroner til medisinsk undersøkelse på barnehusene, totalt 18,3 millioner kroner

• 14,3 millioner kroner til Kvinnehelseforskning (overført fra post 78)

• 7 millioner kroner til heroinassistert rehabilitering

Andre endringer i tilskudd for Helse Sør-Øst RHF



• Følgende forhold som innebærer økte kostnader er ikke kompensert i Prop.1S

• Norsk deltakelse i International Horizon Scanning Initative (ISHI) finansieres med 3,8 
millioner kroner av de regionale helseforetakene, legemiddelverket og 
Folkehelseinstituttet

• Økte utgifter til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger på 56 millioner kroner 
er foreslått dekket innenfor de regionale helseforetakenes vekstramme

Ikke-finansierte forhold



• Forskning og nasjonale kompetansetjenester er forslått finansiert på nivå med tidligere år

• Helse Sør-Øst RHF foreslås tildelt 309 millioner kroner til forskning

• I tillegg foreslås 143 millioner kroner til nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning  i 
spesialisthelsetjenesten

• Helse Sør-Øst RHF håndterer midlene i samråd med og på vegne av de øvrige tre 
regionale helseforetakene

• Tilskuddet til nasjonale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst RHF er 341,7 millioner kroner. 
Dette inkluderer 223,3 millioner kroner til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser.

• Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse foreslås avviklet fra 2020. Aktiviteten 
videreføres gjennom etableringen av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i Helse Sør-
Øst med eget tilskudd over post 70.

Forskning og nasjonale kompetansetjenester



Utbetalinger lån og tilskudd 2020 (hhv post 82 og 81)

• Det foreslås utbetalt samlet 1.865 millioner kroner i lån, samt 2 millioner tilskudd i 2020

• Nytt lån: Oslo universitetssykehus – Aker og Gaustad 

• Siste utbetaling i 2019: OUS Vedlikeholdslån

Helseforetak Prosjekt
Innvilget 

låneramme

Krone-

verdi

Lån utbetalt 

2018 og 

2019

Lån til 

utbetaling 

2020

Innvilget 

tilskudds-

ramme

Tilskudd til 

utbetaling 

2020

Vestre Viken HF Nytt sykehus i Drammen          8 460,0 2017 1695              480,0 

Oslo universitetssykehus HF Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet          2 738,0 2018 395              570,0 

Oslo universitetssykehus HF Protonterapisenter*          1 198,0 2018 163                70,0 513,0             2,0                 

Oslo universitetssykehus HF Vedlikeholdsinvesteringer          1 300,0 2016 701,08                    -   

Oslo universitetssykehus HF Regional sikkerhetsavdeling                33,0 33  [--år 2021--] 

Oslo universitetssykehus HF Aker og Gaustad        29 073,0 2020              100,0 

Sørlandet sykehus HF Nytt psykiatribygg              567,0 2017 420                    -   

Sykehuset i Vestfold HF Tønsbergprosjektet          1 870,0 2014 920              645,0 

Sum 45 239,0       1 865,0         513,0             2,0                 

*Redusert med 180 millioner kroner iht sak 049-2019 i Helse Sør-Øst RHF



Hva betyr forslag til statsbudsjett for SSHF ?

• Pensjoner vil kunne endres etter årsregnskap 2019 
grunnet nye vedtatte regler for tjenestepensjoner i 
2019,men så langt effekt 
-6 mill for SSHF i 2019 og 2020.

• Aktivitetsvekstramme 1,4% ISF(somatikk)- lavere enn 
i 2019 og i ØLP ( 1,6%).

• Lab/røntgen +2,2%, men takster kun +1,6% fra 1.7 –
nok en underregulering som må kompenseres med økt 
produksjon.

• Lønnsvekst 3,6% og prisvekst 1,9% 
( snitt 3,1%) kompenseres (70/30 forhold)

• Ingen spesielle forhold for øvrig av betydning. Ingen 
nye poster i budsjettet for øvrig som slår inn hverken + 
eller -.

• Videreføring av målsettinger på uønsket venting og 
variasjon, samt «prioriteringsregelen»

• Samlet sett en netto vekst i rammer på under 1% kan 
forventes - som i 2019.

• Dette betyr at rammene samlet antatt blir noe svakere 
enn ØLP-forutsetningene , grunnet pensjoner nevnt 
over. Eneste + er nasjonal inntektsmodell for HSØ.

• Rammer antas å bli som i ØLP-forutsetningene – forventet ca 32 
mill.kr til aktivitetsvekst hvorav det meste går til 
høykostmedisin og behandlingshjelpemidler og litt til 
psykiatri/TSB

• ABE-reform (0,5%) trekker ut ca 11 mill.kr i 2020 i ISF- prisene.

• Omlegging til økt ISF psyk/TSB  reduserer rammer med ca 11 
mill.kr, tas inn i økt ISF inntekt, netto ?

• Nye yrkesgrupper og telefonkonsultasjoner inn i ISF-ordningen 
for somatikk- rammer reduseres ca 7 mill.kr.

• Høykostmedisiner til hormonvekst inkluderes i ISF ordningen, 
med uttrekk av rammer på ca 4 mill.kr. Legemidler til sjeldne 
sykdommer videreføres i rammene i 2020.

• Usikkerhet rundt hva kvalitetsmidler gir SSHF-regionen samlet 
+0,6 mill.

• Uttrekk av rammer ifm økning egenandel «ikke-møtt» pasienter 
i somatikk, ca 1,5 mill.kr.


