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Prop. 1 S (2021-2022)
-forslag til statsbudsjett 2022



• Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasienten 

• 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 forebygging, tidlig innsats og bedre 
behandling 

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

• Folkehelse som fremmer gode liv og helse gjennom livsløpet 

Sentrale mål 2022



• Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Å skape pasientens helsetjeneste betyr å 
involvere pasientene som partnere i utviklingen av tjenestene og involvere den enkelte 
pasient i egen helse. 

• Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte for 2022 samles i følgende 
hovedområder:

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

• Teknologi og digitalisering

• Ressursutnyttelse og samordning

Særskilte satsingsområder 2022



• Det legges til grunn at sykehusene i 2022 vil være tilbake i en mer normal driftssituasjon og 
de ekstraordinære bevilgningene foreslås derfor ikke videreført.

• Sammenliknet med saldert budsjett 2021, videreføres ikke følgende bevilgninger i 2022:

• Ekstrakostnader og smittevernutstyr - 3 500 millioner kroner

• Ettårig aktivitetsvekst (medregnet økt kjøp fra private) – 1 140 millioner kroner

• Midlertidig incentivordning for å redusere ventetider og forbedre kapasitetsutnyttelsen 
ved poliklinikker – 200 millioner kroner

• Dette reduserer rammene for SSHF med 101 +27 +25 mill.kr i 2022.
Dette må hentes inn gjennom aktivitetsvekst og reduksjon i merkostnadene fra 2021 nivået

Omtale av ekstrabevilgninger til håndtering av koronapandemien i 2021



• Budsjettet legger til rette for en generell vekst i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten på om 
lag 1,4 % i 2022 fra saldert budsjett 2021. 
• 2021: 2,3 % vekst, herav 0,8% ekstraordinær aktivitetsvekst for å redusere ventetidene som 

følge av koronapandemien. Bevilgning til ettårig vekst videreføres ikke.

• Realveksten er om lag 1,0% når det tas hensyn til at vekst i pasientbehandling er forutsatt realisert 
til 80% av gjennomsnittlig behandlingskostnad, at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
gir et netto effektiviseringskrav og det er en underregulering av offentlige laboratorie- og 
røntgensatser.

• Den demografiske utviklingen kan tilsi en aktivitetsvekst i sykehusene på 1,2 % nasjonalt.

• Økt basisramme for Helse Sør-Øst RHF utgjør 540,9 millioner kroner.

• Dette gir en rammevekst for SSHF på om lag 52 mill.kr, som er om lag 18 mill.kr under ØLP 
forutsetningene fra april.21.

• Dette er økt noe ( +0,3%) i ny regjerings forslag-se senere foil ( ca +11 mill.kr)

Vekstforutsetninger



• Økning på 2,7 % fra 2021 til 2022, herav lønn 3,2 % (andel 70 %) og pris 1,5 % (andel 30 %)

• Enhetspris ISF somatikk er satt til 47 742 kroner

• Hensyntatt prisomregning på 2,7 %, nedjustering på 0,5 % som følge av ABE

• Enhetsprisen ISF innenfor psykisk helsevern og TSB er satt til 3 294 kroner

• Hensyntatt prisomregning på 2,7 %, nedjustering på 0,5 % som følge av ABE.

• Dette gir SSHF om lag 107 mill.kr til å dekke lønns- og prisvekst i 2022.
Det kan se ut som om dette ikke kompenserer fullt ut lønnsoppgjørseffektene fra 2021-oppgjøret.

Lønns- og prisforutsetninger  



• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen for de regionale helseforetakene 
gjennomføres i tråd med etablert praksis

• Det trekkes ut 0,5 % av helseregionenes basisrammer. I tillegg trekkes 0,5 % på 
aktivitetsbaserte inntekter og tilskudd.

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

• Samlet innebærer ABE et effektiviseringskrav på 206 millioner kroner. For Helse Sør-Øst 
utgjør dette 102 millioner kroner. 

• For SSHF utgjør ABE reformen om lag -11 mill.kr. Som forutsatt i ØLP

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) videreføres i 
tråd med etablert praksis



Avvikling av kvalitetsbasert finansiering - innføring av resultatbasert 
finansiering i 2022

• Kvalitetsbasert finansiering har kun i begrenset grad påvirket resultatene i helsetjenesten

• Formål med modell endres fra overordnet fokus på kvalitetsarbeid til mer målrettet 
stimulans til ønsket tjenesteutvikling

• Det foreslås sju indikatorer som vektes ulikt, ut fra antall observasjoner:
• Andel video- og telefonkonsultasjoner (vekt 24 %)

• Andel pasienter med digital skjemabasert oppfølging og monitorering (vekt 4 %)

• Andel pasienter med gjennomført nettbasert behandlingsprogram (vekt 7,5 %)

• Andel pasienter med samarbeidsmøter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten innen psykisk helsevern og 
rusbehandling (vekt 24 %)

• Andel pasienter med teambasert oppfølging (for eksempel ACT-/FACT-team) (vekt 7,5 %)

• Andel schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan (vekt 9 %)

• Andel epikriser sendt innen samme dag (vekt 24 %)

• De ovennevnte indikatorene teller 90 %, mens datakompletthet teller 10 %

Dette påvirker SSHF med -2 mill.kr slik det foreløpig er lagt inn i HSØ rammer. 



• Beløpet i ordningen foreslås videreført. Ingen kompensasjon for overgang til ny ordning

• Den nye modellen gjør det mulig å redusere tidsetterslep mellom resultat og utbetaling, for 2022 
brukes tall fra 1. tertial 2021

• Foreslås å gjøre avregning ifb. revidert nasjonalbudsjett, der data fra hele foregående år benyttes

• Helse Sør-Øst gjør det relativt dårlig på samarbeidsmøter og har få observasjoner for digital 
skjemabasert pasientoppfølging og monitorering. Helse Sør-Øst gjør det relativt godt på 
teambasert oppfølging og andel epikriser sendt samme dag. 

Avvikling av kvalitetsbasert finansiering - innføring av resultatbasert 
finansiering i 2022



• De regionale helseforetakene bevilges basisramme som kompensasjon for innføring av 
betaling for nasjonale e-helseløsninger. 

• Kompensasjonen er en oppfølging av forslaget til endringer i pasientjournalloven 
(tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger) som legges fram sammen 
med statsbudsjettet. Forslaget inkluderer en hjemmel for å kunne pålegge virksomheter som 
yter helse- og omsorgstjenester betaling for forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. 

• Bevilgningen foreslås økt med 263,6 millioner kroner. Den nasjonale bevilgningen inkluderer 
også 13,6 millioner kroner som gjelder felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Innføring av betaling for nasjonale e-helseløsninger og nettløsning

Dette påvirker så langt ikke HF’ene i budsjett 2022, kun det regionale foretaket



• 150 millioner kroner i økt bevilgning til innføring av ny inntektsmodell, hvorav Helse Sør-Øst 
RHF får 80,9 millioner kroner. 

• 51,7 millioner kroner i økt bevilgning til Helse Sør-Øst RHF som følge av oppdatering av den 
nasjonale inntektsmodellen.

De to over nevnte forhold gir SSHF omlag +13 mill.kr for 2022

Innføring av ny nasjonal inntektsmodell



• Basert på kostnadsinformasjon fra sykehusene for poliklinisk psykisk helsevern og TSB, er 
det nå laget nye vekter som i større grad gjenspeiler faktiske kostnader. Disse vektene vil 
innføres fra 2022. 

• Bruken av disse vektene vil ikke bety noe for de totale utbetalingene til poliklinisk psykisk 
helsevern og TSB. Det vil bli en intern omfordeling i ISF, der voksenpsykiatrien får relativt 
sett høyere vekter basert på kostnadsberegningene. 

• Ingen endring i ISF-andelen av aktivitetsbasert finansiering innen psykisk helsevern og TSB.

• Det pågår et arbeid med å starte pilotprosjekter i tilknytning til å inkludere 
avtalespesialistene i ISF-ordningen. Arbeidet er forsinket pga koronasituasjonen. 

• Prøveordningen i innsatsstyrt finansiering hvor de regionale helseforetakene mottar ISF-
refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistre videreføres i 2022 for 
å stimulere til økt dekningsgrad.

• Det foreslås å øke bevilgningen med 27,9 millioner kroner nasjonalt i forbindelse med 
oppfølging av endringene av bioteknologiloven og anmodningsvedtak.

• For SSHF får de over nevnte forhold samlet sett liten innvirkning i 2022

Endringer i ISF-ordningen



Investeringslån

v



Hurdalsplattformen



• Velferd til alle 

• Trygg helse og omsorg i vår felles helsetjeneste 

• Målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, 
forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige 
helsetjenester i hele landet. 
En sterk offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er 
avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en todeling av 
helsetjenesten. Den offentlige helsetjenesten skal sørge for beredskap og trygghet i 
hverdagen og tilgang på helsehjelp av høy kvalitet ut fra behov. 
Koronakrisen har vist at vår felles helsetjeneste også gir et sterkt forsvar i krisetid. 

• Norsk helsetjeneste skal være preget av åpenhet og tillit. Dagens markedstenkning, 
målstyring og privatisering i helsetjenesten må reduseres. Regjeringen vil styrke det 
nasjonale arbeidet for pasientsikkerhet og kvalitet for å redusere og forebygge omfanget av 
pasientskader, både i kommunehelsetjenesten og på sykehus. 
Regjeringen vil dreie ledelsesperspektivet i helsetjenesten i retning av mer ansvar og tillit til 
de som arbeider nærmest pasienten. Hver enkelt pasient skal bli sett og møtt av 
helsetjenesten på en respektfull og verdig måte. 

Regjeringens helse- og velferdspolitikk



Lagt frem 8. november 2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)
- tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022



• Regjeringen foreslår en økt grunnfinansiering av sykehusene med totalt 350 millioner kroner 
utover forslaget i Prop. 1 S (2021-2022).

• Økt basisramme med 332 millioner kroner, herav 179 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF

• Økt overslagsbevilgning til kompensasjon for merverdiavgift med 18 millioner kroner

• Bevilgningsøkningen skal legge til rette for økte investeringer samt økt behandling innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

• De regionale helseforetakene er må selv vurdere hvordan behandlingskapasiteten i psykisk 
helsevern kan økes, for eksempel gjennom økt bruk av sykepleiere og at støttepersonell tas i 
bruk for å sikre effektive pasientmøter.

• Dette gir SSHF en økning på 18 mill.kr. i 2022 budsjettet,

Økt grunnfinansiering av sykehusene



• Budsjettforslaget i Prop. 1 S (2021-2022) la til rette for en generell vekst i pasientbehandling 
i spesialisthelsetjenesten på om lag 1,4 % i 2022 fra saldert budsjett 2021.

• Det foreslås å øke den generelle aktivitetsveksten med om lag 0,3 %-poeng, til om lag 1,7%.

• Dette vil legge til rette for å få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslep etter 
koronapandemien.

• Basisrammen til Helse Sør-Øst RHF er foreslått økt med 110,5 millioner kroner.

• Dette gir som tidligere nevnt SSHF en økning på 11 mill.kr. For 2022 budsjettet.

Økt bevilgning aktivitet (1)



• Budsjettet legger til rette for en vekst innen poliklinisk aktivitet på 3,0 % for offentlige 
laboratorier og radiologi

• Prop. 1 S (2021-2022): 2,7%

• For pasientbehandling som omfattes av ISF legger budsjettet til rette for en vekst på om lag 
1,6 %

• Prop. 1 S (2021-2022): om lag 1,3 %

• Dette gir SSHF rom for økt aktivitet og medfører da også noe økte ISF-inntekter og lab-
inntekter, i sum om lag 11 mill.kr. – i tråd med rammene fra ØLP i april 2022.

Økt aktivitet (2)



• Det foreslås å bevilge 25 millioner kroner nasjonalt til etablering av om lag 30 nye 
utdanningsstillinger i anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie (ABIOK) og for 
jordmorutdanningen.

• Basisrammen til Helse Sør-Øst RHF er foreslått økt med 13,5 millioner kroner.

• Dette antas å gi SSHF midler til 1-2 utdanningsstillinger, eller om lag 1,3 mill.kr. 
(disse er ikke fordelt i HSØ enda)

Utdanningsstillinger for spesialsykepleiere og jordmødre



• I statsbudsjettet for 2021 ble det opprettet tilskudd til kontaktfamilieordning for gravide som 
skal føde et barn med diagnose påvist i svangerskapet og hvor kvinnen er usikker på om hun 
vil søke om å avbryte svangerskapet. Etablering av tilskuddet henger sammen med 
endringene i bioteknologiloven.

• Det ble bevilget 20 millioner kroner til de regionale helseforetakene for å innføre tilbudet i 
tjenesten i samarbeid med aktuelle pasientorganisasjoner. 

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet meddelt at de av etiske 
grunner ikke kan anbefale egne medlemsorganisasjoner å delta i det videre arbeidet med en 
kontaktfamilieordning. Det foreslås å avvikle ordningen, og bevilgningen på kapittel 732, 
foreslås redusert med 20 millioner kroner, hvorav Helse Sør-Øst RHF sin andel er 10,8 
millioner kroner.

• Dette påvirker ikke SSHF’s budsjett for 2022 da midlene har ligger i HSØ i 2021.

Avvikling av tilskudd til kontaktfamilieordningen



Betraktninger fra styreleder HSØ



Vekst budsjett 2021-2022

Samlet vekst i budsjett fra 2021-2022 + 3,7 %

Fratrekk pris- og lønnsvekst (prisstigning 3,5 %, lønnsvekst 2,2 %) - 2,7 %

Realvekst + 1,0 %

Forutsatt marginalfinansiering av aktivitetsvekst
(forutsetning at sykehusene kan levere økt aktivitet til en marginalkostnad på 80%)

+ 0,28 %

Forutsatte effektiviseringer
(ABE-reform, priser legemidler, takster radiologi og laboratoriemedisin)

+ 0,15 %

Forutsatt aktivitetsvekst + 1,4 %

Vekst i budsjettene til spesialisthelsetjenesten (Prop. 1S)

Den demografiske utviklingen kan tilsi en aktivitetsvekst i sykehusene på 1,2 % nasjonalt.

Prop. 1S 
Tillegg 1

+1,7 %



Handlingsrommet i budsjettpolitikken framover



Oppsummering for SSHF 



• Budsjettforutsetningene for 2022 gir en realvekst på om lag 1% fra 2021 til 
2022. (dette betyr i realitet internt effektiviseringskrav da medikamenter, IKT 
kostnader, gjestepasientkjøp mm. overstiger dette)

• Det forutsettes 0 kompensasjon for Covid-19 i budsjettet, gir økt risiko og 
krav til nedtak av ekstraressursene

• Den nye regjeringen har styrket aktivitetsveksten med 0,3% til 1,7%, 
som er om lag 0,5% over demografisk behovsvekst, gir SSHF +11 mill.kr.

• Den har gitt en styrket grunnfinansiering til helseforetakene, som gir SSHF 18 
mill.kr for 2022.

Oppsummert – budsjett 2022 for SSHF:



SSHF faste inntekter budsjett 2022

Rammeendring reelt er +47,8 mill.kr samlet sett ifm aktivitet og inntektsmodeller.
Dette tilsvarer +1,0% før lønns-/prisjustering og før ABE-effekt på -11 mill.kr i 
variabelinntektene. Mao er netto ramme om lag +0,8% for SSHF i 2022.

Pensjonsendringer med +50,0 (+72-22) mill.kr. og endring ifm biotech-loven og 
tolkeloven med +3,2 mill.kr. antas å være resultatnøytrale og skal dekke økte 
kostnader.

Lønns- og prisvekst er kompensert med 108 mill.kr, 2,7% av grunnlaget –
uten avskrivninger og pensjoner.

Rammer til forskning kommer i januar 2022 når tildelinger er gjort i HSØ.
Disse antas å være i området 13 mill.kr også i 2022.


