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Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF
• Bevilgningen foreslås økt med 377,4 millioner kroner som følge av økt pensjonskostnad
• Bevilgningen foreslås økt med 7,6 millioner kroner for å dekke 1/3 av veksten i kostnadene til 

forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger 
• Bevilgningen foreslås redusert med 4,2 millioner kroner til forvaltning og drift av e-

helseløsninger da ansvaret for forvaltning og drift på enkelte systemer er overført til 
Helsedirektoratet

• Samlet foreslås bevilgningen økt med 380,8 millioner kroner

• Post 70 Tilskudd
• Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter med 426 millioner kroner ( for 1.kv.22)

Krav om normal aktivitet fra april 2022

Oppsummering revidert nasjonalbudsjett – HSØ andeler: 



Bevilgning i mars 2022 til Helse Sør-Øst RHF i statsbudsjettet 2022: 765 mill.kr.

• Det ble delt ut 200 mill.kr til foretakene til dekning av Covid-19 kostnader
• Det ble holdt tilbake 565 mill.kr. I HSØ som skal fordeles senere ( antas i juni)
• Det forventes tildeling av midler til dekning for aktivitetsbortfall i RNB i mai/juni

(se forrige foil – 426 mill.kr. til HSØ som fordeles til foretakene i juni)

• Utover dette hadde fire foretak midler av betydning avsatt i egne regnskaper fra 2021 til 
dekning av Covid-19 i 2022. ( OUS, Ahus, SiV, SSHF).

• HSØ arbeider med styresak til styremøte 16.juni for fordeling av midler til dekning av 
aktivitetsbortfall samt midler til kostnadsdekning.

Oppsummering Coronamidler – HSØ ifm statsbudsjettet og RNB 2022: 



• Dimensjonering av medisinutdanning 
• Flere medisinutdanninger vil øke rekrutteringsutfordringer og fragmentere 

fag- og forskningsmiljøene. Konkurranse om praksisplasser mellom flere 
medisinutdanninger innenfor samme helseregion vil svekke 
kapasitetsutnyttelsen. 

• Regjeringen vil ikke åpne for etablering av nye medisinutdanninger. 
Medisinutdanningen er en integrert seksårig utdanning, og det åpnes derfor 
ikke for treårige studiemodeller i medisin. 

• I stedet er det viktig at de eksisterende medisinutdanningene tar en 
større del av helsetjenesten i bruk i utdanning av leger. 

• Flere er under etablering, for eksempel i Agder og Ålesund. 
• Desentrale studiemodeller skiller seg fra ordinære praksisopphold i 

distriktene ved at studentene over tid bor, mottar undervisning og 
gjennomfører praksis i distriktene. Desentrale studiemodeller kan gi økt 
rekruttering til arbeid i distriktene etter endt utdanning, og utnytter ubrukt 
praksiskapasitet utenfor de store studiebyene.

Desentral medisinutdanning – signaler i RNB 2022



Hva er positivt i årets ØLP

• Det er stabilitet i forutsetningene for lønn/ressurser i de siste 4 års ØLP-beregninger
• Dagens budsjetterte tiltak for 2022 synes å dekke behovene for tilpasninger i 

kostnader for 2022-2023 samlet – men krever fortsatt betydelig omstilling ila 2022.
• Aktivitetsvekstrammene for ØLP-perioden gir noe økt handlingsrom sammenlignet med 

tidligere ØLP’er (ca 30 mill)
• Behov for produktivitetsvekst i somatikk som kreves i det videre synes noe lavere enn 

ved forrige ØLP - dette skyldes i stor grad at rammene er noe bedret.
• Omstillingsarbeid i klinikkene er krevende, men er i god prosess
• Foretakets investeringsnivå neste 4 år er betydelig bedret fra forrige ØLP - grunnet 

godt resultat i 2020/21 (188/125 mill.kr.) - dette vil  bidra positivt på både MTU,IKT og 
bygg i de neste 4 årene

• Ferdigstilling nytt psykiatribygg i 2023 og nytt akuttbygg i Kristiansand er inne i ØLP-
forutsetningene fra HSØ og Kvinne-barn-bygg i SSK omtales som kommende behov

• Det er en økt ramme på 20 mill.kr pr år til bygningsvedlikehold i forutsetningene fra 
HSØ - dette reduserer ytterligere vekst i TG3/TG2 på bygningssiden.



Hva er krevende i årets ØLP
• Brå overgang fra lang periode med Covid-19 finansierte ressurser, høyt sykefravær og lavere 

aktivitet enn budsjett, til normal drift alt våren 2022.
• Planlagt tilpasninger av merkantil og pleiebemanning  med om lag 150 årsverk forutsettes løst 

i løpet av 2022 slik at styringsfarten inn i 2023 er redusert
• Utfordringene i 2022 budsjettet ( 50 mill.kr i 2.halvår 2022) må løses med helårsvirkning for 

2023, samt ytterligere 35 mill.kr. i økte utfordringer for 2023 (samlet utfordring på 85 mill)
I tillegg kommer dagens merforbruksutfordring utover budsjettene, spesielt i de somatiske 
klinikkene.

• Fortsatt betydelig kostnadsvekst på IKT, høykostnadsmedisiner og økt risiko på 
energikostnader øker utfordringsbildet 

• Lange ventetider og fristbruddsrisiko gir også økonomisk risiko for 2022/2023 (Helfo)
• Det forutsettes at det benyttes mer investeringsmidler og driftsmidler til byggvedlikehold

allerede fra 2023. Krav 350 kr/m2 fra HSØ. Dette betyr minst 25 mill.kr i økte driftskostnader 
samtidig som HSØ gir om lag 20 mill.kr. mer til investeringer forutsatt at foretaket innfører 
internhusleie ila 2022.

• Foretaket vil selv med et resultat på 100 mill.kr for 2023 ha lavere investeringsevne enn 
ønskelig.



SSHFs ØLP opp mot HSØs forutsetninger 1

– Redusere uønsket variasjon
• Plan for kvalitet og 

pasientsikkerhet, 
oppfølgingsarbeidet etter 
uønskede hendelser

– Mer tid til pasientrettet arbeid
• KOM-programmet, 

oppgavedeling
– Forskning og innovasjon for en 

bedre helsetjeneste 
• PhD-styrking på eget budsjett
• Plan for forskning og 

forskningsdrevet innovasjon
• UiO Campus sør 
• Godt samarbeid med UiA, inkl. 

støtte til psykologiutdanning UiA

– Nye arbeidsformer – bedre bruk av 
teknologi og mer brukerstyring

• Regionale prosesser
• KOM-programmet
• Tiltak som akitivtetsbasert

ressursplanlegging, 
arbeidsdeling

• Satsing på teknologi og 
innovasjon

• Samvalg, Bruk brukeren, PROM 
og PREM

– Samarbeid om de som trenger det 
mest – integrerte helsetjenester

• Felles helsedatagruppe i 
Helsefellesskapet



• Planlegge for å øke aktivitetsnivået i planperioden
– Mer spesifisert enn tidligere fra HSØ
– Store krav allerede fra budsjett 2022, 2023 øker ytterligere
– Kort sikt: Ventelistebacklog, normalisering av drift, AIO-

utvalget for operasjonsproduktivitet, pitstop i KOM
– Mellomlang sikt: Utredninger etter UP40

• Årlig vekst i psykisk helsevern på døgnbehandling og 
poliklinikk
– Ivaretatt ihht HSØs krav i forutsetningene
– Men redusert sengetall i nybygg for VOP

SSHFs ØLP opp mot HSØs forutsetninger 2



• Tilgjengelighet og ventetider
– Ventelistearbeidet

• Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet og redusert 
uønsket variasjon ved bruk av data fra helseatlas og 
kvalitetsregistre
– Linjeledelse og fagråd
– Felles gruppe for helsedata i Helsefellesskapet

• Flere kliniske behandlingsstudier og økt 
pasientdeltakelse i slike studier
– Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon adresserer 

dette

SSHFs ØLP opp mot HSØs forutsetninger 3



• Analyser av fremtidig bemanningsbehov, tiltak for 
kompetanse i samsvar med behov
– Utredningspunkt 2; Bemanningsframskrivninger og 

rekruttering
– Plan for å rekruttere, utdanne, beholde og utvikle 

medarbeidere
• Øke antallet utdanningsstillinger for sykepleiere og 

antallet lærlinger 
– Økt utdanningsstillinger (økt i intensiv med 6 

utdanningsstillinger) og lærlinger, men må styrke antall 
helsefagarbeiderlærlinger
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• Benytte egne kartlegginger av status og behov for 
medisinsk/teknisk utstyr til å foreta prioriteringer og 
innarbeide anskaffelsesplaner for medisinsk-teknisk 
utstyr. 
– Plan for investeringer
– Multimap, tilstandsrapport bygg 2021
– Omstillingsarbeid for økonomisk bærekraft

SSHFs ØLP opp mot HSØs forutsetninger 5



Langsiktig: 7 utredningsbehov etter UP40
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1. Arbeidsmiljø 
2. Bemanningsframskrivinger og rekruttering 
3. Optimal arealutnyttelse 
4. Spesialiserte sentre 
5. Akuttmedisinsk kjede 
6. Hjemmoppfølging og FACT team
7. Teknologimodernisering

Neste gruppe utredninger

026-2022 Vedl4 - Bearbeidet oversikt over videre utredninger UP2040.pdf (sshf.no)

https://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter%202022/2022-04/026-2022%20Vedl4%20-%20Bearbeidet%20oversikt%20over%20videre%20utredninger%20UP2040.pdf


Økonomisk bæreevne og resultater 2023-2026

Det gjennomføres og er planlagt prosess for å skape økt bæreevne for investeringer i de 
kommende årene. Resultat bør økes fra +80 i 2022 til +120 mill.kr innen 2026. 
Driftsmarginen (EBITDA) må økes med 70 mill.kr. i ØLP-perioden 2022-2026. 
Dette fordrer omstillingstiltak og økt produktivitet i driften i somatikk.



Foreløpig utfordringsbilde somatikk 2023-2026 : 30 mill.kr.
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• Det ligger som forutsetning at 2022-
budsjettutfordringene i TP4 og TP5 er løst. 
Dette betyr at nedtak pleiebemanning i TP4 er 
gjennomført, samt at det er gjennomført tiltak for 50 
mill.kr i TP5 i de somatiske klinikkene ila 2022.

• Med basis i dette, vil det måtte effektiviseres 
ytterligere om lag 30 mill.kr / 0,65% i 2023.
Dette er noe bedre enn forrige ØLP

• Resultatkrav økes fra 28 til 60 mill.kr i somatikk i 
2023,samtidig som det nedjusteres i KPH fra 52 til 40 
mill.kr. ifm nybygg psykiatri. Det økes videre til 120 
mill.kr. i 2025 for å skape bærekraft til investeringer. 
Dette likt med forrige ØLP

• Dersom utbedring av TG3/TG2 skal gjøres i de 
kommende årene, vil det øke forbedringsbehovet med 
om lag 100 mill.kr. basert på 1,5 milliarder 
investeringer i perioden 2023-2026.

UTFORDRINGSBILDE SOMATIKK
2023 2024 2025 2026 SUM

Inntektsmodell -4 742         -6 468         -6 055         -5 456         -22 720       
Forskuttert RNB.21 pensjon 56 444        -              -              -              56 444        
Rammeendring mot psykiatri -10 000       -              -              -10 000       
Rammer til vekst legemidler 28 822        22 393        21 987        22 876        96 078        
Rammer til vekst aktivitet 14 848        19 622        19 883        19 180        73 533        
ISF inntekt ordinær 25 570        25 954        26 352        26 761        104 637      
ISF høykostmedisin -10 027       5 627          5 880          6 144          7 624          
Polikl. inn. og egenandeler 3 080          3 140          3 210          3 280          12 710        
Andre inntekter 5 524          8 058          8 176          8 334          30 092        

109 520       78 326        79 434        81 119        348 399      
Høykostmedisiner / medikamenter 18 796        28 020        27 867        29 020        103 703      
Varekostnader 1 700          1 700          1 710          1 720          6 830          
Behandlingshjelpemidler 4 000          1 000          1 000          1 000          7 000          
Gjestepasientkostn 5 470          5 550          5 630          5 710          22 360        
Helårseffekter-21 / nye prio.omr.-22 3 000          3 000          3 000          3 000          12 000        
Effekt av aktuar pensjon 56 444        56 444        
IKT-kostn SP 13 841        13 697        12 398        12 457        52 391        
Pasienttransport 2 421          2 457          2 493          2 529          9 900          
Andre driftskostn 15 193        5 018          4 806          8 750          33 768        
Økt vedlikehold bygg 18 750        -              -              -              18 750        
Avskrivninger 4 691          4 035          8 771          4 313          21 809        
Netto finans -31 010       383             1 698          145             -28 783       

113 296       64 860        69 373        68 644        316 173      
Økt resultatkrav -32 000       -10 000       -20 000       -              -62 000       
Endring totalt -35 776       3 467          -9 939         12 475        -29 774       

-0,64 % 0,06 % -0,17 % 0,21 % -0,52 %



Foreløpig utfordringsbilde KPH (psykiatri og TSB) 2023-2026
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• Forutsetning at budsjett 2022 nås i klinikken samlet 
sett ( resultat +52 mill.kr)

• Tilføres rammer ifm endret avregningsprinsipp TSB ca
29 mill, og aktivitetsvekst  22 mill., samt ramme 
tilbake fra somatikk (10 mill) fra 2023
Aktivitetsramme midlertidig  fra 21 tas vekk fra 2023.

• Resultatkrav justeres ned fra +52 til +40 mill.kr. fra 
2023 / +30 mill. fra 2024.

• Avskrivninger og finans nybygg i sum 43 mill.kr. helår

• IKT kostnader øker 17 mill.kr. ,økt vedlikehold 6 mill.kr.

• Utfordringsbilde om lag likt årets utfordring – i tillegg 
til årets underliggende utfordringer på kjøp private og 
lønnskostnader.

• Gevinstrealisering ifm nybygg må bidra til å løse dette

UTFORDRINGSBILDE PSYKIATRI/TSB
2023 2024 2025 2026 SUM

Inntektsmodell 31 791       -2 156       -2 018       -1 819       25 798       
Forskuttert RNB.21 pensjon -            -            -            -            -            
Rammeendring fra somatikk 10 000       -            -            10 000       
Rammer til vekst legemidler -            
Rammer til vekst aktivitet -4 340       8 718        8 805        8 571        21 755       
ISF inntekt ordinær 1 392        720           638           641           3 391        
ISF høykostmedisin -            
Polikl. innt og egenandeler 120           120           120           120           480           
Andre inntekter 400           400           400           400           1 600        
SUM ENDRING DRIFTSINNT 39 363       7 802        7 945        7 913        63 023       
Medikamenter 370           648           666           684           2 368        
Varekostnader 120           130           130           130           510           
Behandlingshjelpemidler -            
Gjestepasientkostn 130           130           140           140           540           
Helårseffekter-21 / nye prio.omr.-22 -            
Effekt av aktuar pensjon -            -            
IKT-kostn SP (25%) 4 614        4 566        4 133        4 152        17 464       
Pasienttransport 269           273           277           281           1 100        
Andre driftskostnader 600           600           600           600           2 400        
Økt vedlikehold bygg 6 250        -            -            -            6 250        
Avskrivninger 21 713       7 238        28 950       
Netto finans 10 622       3 541        14 163       
SUM ENDRING DRIFTSKOSTN 44 687       17 125       5 946        5 987        73 745       
Red. resultatkrav 12 000       10 000       22 000       
Endring totalt 6 676        677           1 999        1 926        11 278       

0,39 % 0,04 % 0,11 % 0,11 % 0,64 %



I nytt «akuttbygg» (pkt.3 over) ligger også infrastrukturutbedringer og tilpasninger av dagens hovedbygg i perioden 2023-2028.

I punkt 4 ligger også nødvendig rehabilitering av bygningsmassen i Flekkefjord og Arendal i perioden 2027-2037.
Dette er ønskelig å starte tidligere.

Det er betydelig etterslep i foretaket både på MTU (0,3 mrd.kr.) og bygg (3,3 mrd.kr. iflg rapport fra 2021).

Investeringer i perioden 2023-2042
Investering: Mill.kr.

1. Nytt psykiatribygg 968

2. Akuttbygg Kristiansand 1075

3. Kvinne/barn bygg Kristiansand 1075

4. Verdibevarende vedlikehold ( etterslep) 3300

5. Etterbruksplan psykiatribygg Eg 450

6. Oppgradering bygningsmasser etter 2030 1800

7. Drift/vedlikeholdsinvesteriner MTU/IKT/bygg 4000

8. Ambulanser 200

SUM 12868



Bemanningsutvikling ØLP 2023-2026
SSHF må redusere ressursbruk innen somatisk 
virksomhet med i størrelsesorden 150 årsverk i 
løpet av de neste 2 årene for å skape 
bæreevne for nødvendige investeringer.
(Tiltakspakke 3 og 4,samt 5 og 6)

Covidbemanning forutsettes ikke videreført fra 
sommeren 2022.

Det er ikke rom for årsverksvekst innen 
psykiatri og TSB, og nybygg psykiatri krever 
gevinstrealisering også på årsverkssiden.

KOM-programmet og digitalisering vil være 
viktige virkemidler for å bidra til en slik 
effektivisering av driften



Likviditet og kontantstrøm

Utviklingen hensyntar bruk av basisfordringsmidler som egenfinansiering i større byggeprosjekter samt
betaling av avdrag på låneopptak på de samme byggeprosjektene.

Lånegjeld er forventet å øke fra 72 mill.kr. i 2022 til 600 mill.kr i 2026,
og videre til 3200 mill.kr. i 2032 og 3600 mill.kr. i 2042.
Dette betyr økt gjeldsandel fra  <2% til  nær 30% frem mot 2042.
Total balanse øker fra 5,6 mrd. til 11 mrd. kr. i samme periode.
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