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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 15. januar 2021 
 
 
 

Sak 002-2021 

Økonomiske konsekvenser av Covid-19 pandemien – fordeling av gjenstående bevilgning 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at gjenstående bevilgning på 442,2 millioner kroner i forbindelse 

med Covid-19 pandemien tildeles helseforetak og private ideelle sykehus i regionen, 
samt det regionale helseforetaket med følgende fordeling:  

• Det fordeles 290,1 millioner kroner gjennom den regionale inntektsmodellen. 
• Videre gjøres følgende særskilte tildelinger: 

i. Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
tildeles henholdsvis tre millioner kroner og 1,5 millioner kroner utover 
tildeling gjennom inntektsmodellen. 

ii. Martina Hansens Hospital AS tildeles ni millioner kroner, hvorav 1,2 
millioner kroner etter andel basisramme, 2,8 millioner kroner for 
reduksjon i variable inntekter som følge av beredskapsavtale med Vestre 
Viken HF og fem millioner kroner for særlige negative økonomiske 
effekter av Covid-19 pandemien. 

iii. Sykehuspartner HF tildeles 60,1 millioner kroner for økte driftskostnader, 
hvorav 8,5 millioner kroner omhandler forsyningssenteret. 

iv. Helse Sør-Øst RHF tildeles 45 millioner kroner for merkostnader i drift og 
33,5 millioner kroner for merkostnader i den regionale IKT-
prosjektporteføljen. 

v. Reserverte midler til regionalt gjennomførte investeringer på 100 
millioner i Helse Sør-Øst RHF fordeles til helseforetakene etter faktisk 
kostnad for utkjøp. 
 

 
 
Hamar, 11. januar 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken er en oppfølging av styresakene 078-2020 Revidert nasjonalbudsjett 2020 – 
økonomiske konsekvenser av Covid-19 og 121-2020 Økonomiske konsekvenser av Covid-19 
pandemien.  
 
I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av gjenstående beløp på 442,2 millioner 
kroner av Stortingets bevilgninger i 2020 til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med Covid-19 
pandemien.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn 

Prop. 117 S (2019-2020) - revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt av Stortinget 19. juni 2020.  
Samlet er basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF økt med 3 295 millioner kroner i 2020. 
       
I styresak 078-2020 sluttet styret seg til at det foreløpig ble tildelt 1 165 millioner kroner av 
den økte basisbevilgningen på 3 295 millioner kroner. I styresak 121-2020 sluttet styret seg 
til at det ble tildelt ytterligere 1 687,8 millioner kroner av den gjenstående bevilgningen, 
jamfør vedtakspunkt 2:  
 

Styret slutter seg til at det tildeles 1 687,8 millioner kroner av gjenstående basisbevilgning 
til helseforetak og private ideelle sykehus i regionen i forbindelse med Covid-19 pandemien 
med følgende fordeling:  

• Det fordeles 1 234,9 millioner kroner gjennom den regionale inntektsmodellen. 
• Videre gjøres følgende særskilte tildelinger: 

i. Oslo universitetssykehus HF tildeles 225 millioner kroner for dekning av 
økonomiske effekter knyttet til lands- og regionsfunksjoner. 

ii. Det tildeles inntil 49 millioner kroner for dekning av investeringskostnader 
ved etablering av økt analysekapasitet, hvorav 18 millioner kroner til 
Akershus universitetssykehus HF, 23 millioner kroner til Oslo 
universitetssykehus HF og åtte millioner kroner til Vestre Viken HF. 

iii. Sunnaas sykehus HF tildeles 10,2 millioner kroner etter andel basisramme. 
iv. Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS tildeles 

henholdsvis 45 millioner kroner og ti millioner kroner utover tildeling 
gjennom inntektsmodellen. 

v. Martina Hansens Hospital AS tildeles 12,9 millioner kroner, hvorav 4,9 
millioner kroner etter andel basisramme og åtte millioner kroner for 
reduksjon i variable inntekter som følge av beredskapsavtale med Vestre 
Viken HF. 

vi. Regionalt barnepalliativt team ved Oslo universitetssykehus HF tildeles 0,8 
millioner kroner, slik at samlet tildeling for 2020 utgjør tre millioner 
kroner. 

vii. Det tildeles 100 millioner kroner til det regionale helseforetaket for 
finansiering av regionale investeringer i utstyr. 
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Styret sluttet seg videre til at gjenværende del av basisbevilgningen på 442,2 millioner 
kroner ble holdt tilbake i det regionale helseforetaket for å kunne håndtere eventuelle  
 
ytterligere uforutsette hendelser som følge av Covid-19 pandemien i 2020. Denne saken 
omhandler forslag til fordeling av den gjenværende bevilgningen. 
 

2.2 Fordeling av gjenstående bevilgning  

Fordeling av bevilgning etter inntektsmodell til drift og investeringer 
Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst fordeler basisramme til helseforetakene slik at de 
økonomisk settes i stand til å levere likeverdige helsetjenester som er tilpasset 
befolkningens ulike behov og helseforetakenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. 
Helse Sør-Øst RHF foreslår å fordele 290,1 millioner kroner i basisbevilgning gjennom den 
regionale inntektsmodellen, basert på behovskomponenten for alle tjenesteområder.  
 
Innenfor Oslo sykehusområde er det forutsatt at Diakonhjemmet Sykehus AS, Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS og Oslo universitetssykehus HF hovedsakelig skal håndtere Covid-19 
pasienter fra eget opptaksområde. Unntaket gjelder pasienter som krever 
intensivbehandling, hvor Oslo universitetssykehus HF har høyere beredskap enn 
Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Merkostnader ved 
Covid-19 pandemien reflekteres av opptaksområdeansvaret, og kompenseres gjennom 
anvendelse av den regionale inntektsmodellen. Tilnærmingen innebærer at det ikke 
omfordeles inntekter for generell pasientflyt mellom sykehusene i Oslo sykehusområde.  
 
Ved å fordele basisbevilgning etter behovsandelene i den regionale inntektsmodellen vil 
Oslo universitetssykehus HF ikke bli satt i stand til å håndtere inntektsbortfall og 
merkostnader for pasienter som behandles innenfor helseforetakets særlige ansvar for 
regionale og nasjonale tjenester. Oslo universitetssykehus HF ble i styresak 121-2020 tildelt 
225 millioner kroner for bortfall av variable inntekter for gjestepasienter fra juni og ut 2020. 
Denne tildelingen vurderes fortsatt å være dekkende.  
 
Det er i tillegg gjort en egen vurdering av merkostnader for Lovisenberg Diakonale Sykehus 
AS som følge av sykehusets ansvar for indremedisinske pasienter fra Sagene bydel og 
Diakonhjemmet Sykehus AS sin etablering av merkapasitet for Covid-19-pasienter utover 
opptaksområdeansvaret. Disse forholdene beskrives i eget avsnitt under. 
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Tabell 1 viser forslag til fordeling av midler til drift og investeringer. 
 

    
Tabell 1. Fordeling av basisbevilgning til drift og investeringer 
 
 
Fordeling til Sunnaas sykehus HF 
Sunnaas sykehus HF er gjennom styresak 078-2020 og 121-2020 tildelt 19 millioner kroner 
av basisbevilgningen for å håndtere Covid-19 pandemien. I tillegg fikk helseforetaket 
kompensert 18 millioner kroner i tapte variable inntekter til og med mai måned. Sunnaas 
sykehus HF har ikke pasientbehandling som er direkte knyttet til Covid-19 pasienter, men 
må tilpasse driften for å ivareta smittevernhensyn. Fra juni har helseforetaket en positiv 
utvikling i ventetider og per november er gjennomsnittlig ventetid på 56 dager innen 
somatikk. Per november rapporterte helseforetaket et estimert årsresultat på 20 millioner 
kroner, åtte millioner bedre enn budsjett. Etter en samlet vurdering av utviklingen i 
pasientbehandling og økonomi foreslås det ingen tildeling til Sunnaas sykehus HF i denne 
saken. 
 
Fordeling til private ideelle sykehus uten opptaksområde 
Martina Hansens Hospital AS ble gjennom styresak 078-2020 tildelt 3,3 millioner kroner av 
basisbevilgningen etter andel basisramme for å håndtere Covid-19 pandemien, og en million 
kroner etter andel inntektsreduksjon. I styresak 121-2020 fikk sykehuset en tildeling på 4,9 
millioner kroner av basisbevilgningen etter andel basisramme.  
 
Martina Hansens Hospital AS har inngått en avtale med Vestre Viken HF om å stille sin 
bemanning, lokaler og utstyr, til disposisjon for Vestre Viken HF under Covid-19 pandemien. 
Helse Sør-Øst RHF har bekreftet overfor Martina Hansens Hospital AS at det regionale 
helseforetaket vil refundere reduksjon i variable inntekter som følger av avtalen med Vestre 
Viken HF. Martina Hansens Hospital AS ble tildelt åtte millioner kroner i kompensasjon for 
reduserte variable inntekter i styresak 121-2020. Det foreslås å tildele ytterligere 2,8 
millioner kroner til Martina Hansens Hospital AS for å kompensere for helårseffekten av 
reduserte variable inntekter i 2020.  
  

Fordeling av basisbevilgning til drift og investeringer
Tall  i  tusen kroner Beløp
Akershus universitetssykehus HF 49 100       
Oslo universitetssykehus HF 36 300       
Sykehuset i Vestfold HF 23 200       
Sykehuset Innlandet HF 36 000       
Sykehuset Telemark HF 18 100       
Sykehuset Østfold HF 31 500       
Sørlandet sykehus HF 30 600       
Vestre Viken HF 43 600       
Sum helseforetak 268 400    
Diakonhjemmet Sykehus AS 10 300       
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 11 400       
Sum private ideelle sykehus 21 700       
Sum fordelt etter inntektsmodellen 290 100    



 

 Side 5 av 9 

 
Det foreslås videre å tildele Martina Hansens Hospital AS 1,2 millioner kroner av 
gjenværende bevilgning etter andel basisramme og ytterligere kompensasjon på fem 
millioner kroner for særlige negative økonomiske effekter av Covid-19 pandemien i 2020. 
Dette gir for 2020 en samlet tildeling av basisbevilgning på 15,4 millioner kroner og 10,8 
millioner kroner i kompensasjon for reduserte variable inntekter. Samlet gir dette en total 
bevilgning på 26,2 millioner kroner til Martina Hansens Hospital AS for å håndtere Covid-19 
pandemien i 2020, hvilket innebærer at sykehuset får en tildeling som tilnærmet tilsvarer 
økonomiske effekter av Covid-19 pandemien i 2020.  
 
Betanien Hospital AS og Revmatismesykehuset AS har ikke måttet forberede driften for å 
motta Covid-19-pasienter og har heller ikke hatt Covid-19-pasienter. Samtidig har begge 
sykehusene måttet tilpasse driften for å ivareta smittevernhensyn. I styresak 078-2020 ble 
Betanien Hospital AS tildelt 1,8 millioner kroner og Revmatismesykehuset AS 1,1 millioner 
kroner av basisbevilgningen. Det er gjort en vurdering av den økonomiske situasjonen ved 
de to sykehusene for å påse at de ikke er påført negative resultateffekter av inntektsbortfall 
og merkostnader som følge av Covid-19 pandemien. På denne bakgrunn forslås det ikke 
ytterligere tildeling til Betanien Hospital AS og Revmatismesykehuset AS.  
 
Private ideelle sykehus med opptaksområde 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er i styresak 078-2020 og 121-2020 tildelt 64,8 millioner 
kroner gjennom den regionale inntektsmodellen. I tillegg har sykehuset fått kompensert 13 
millioner kroner for reduserte inntekter gjennom basisbevilgningen i styresak 078-2020. 
 
Som det fremgår av styresak 121-2020 ivaretar Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
indremedisinske pasienter fra Sagene bydel og må vurderes kompensert særskilt for dette 
utover tildelingen etter den regionale inntektsmodellen. Sykehuset har ikke etablert utvidet 
intensivkapasitet for å ivareta ansvaret for pasienter fra Sagene bydel og har heller ikke 
etablert en intensivkapasitet som ivaretar opptaksområdeansvaret. Oslo 
universitetssykehus HF har økt intensivkapasitet for blant annet å avlaste Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS. I styresak 121-2020 ble Lovisenberg Diakonale Sykehus AS som en 
del av en samlet vurdering de totale økonomiske effektene av Covid-19 pandemien, bevilget 
10 millioner kroner i særlig tildeling. Bevilgningen skulle delvis dekke ansvaret for 
indremedisinske pasienter fra Sagene bydel og sette sykehuset i stand til å opprettholde 
planlagt resultat i 2020.  
 
Det foreslås i denne saken å tildele Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 11,4 millioner kroner 
gjennom den regionale inntektsmodellen. Som kompensasjon for merkostnader knyttet til 
Sagene bydel foreslås det i tillegg å tildele til Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 1,5 
millioner kroner. Tildelingen tilsvarer samme andel av samlet bevilgning gjennom 
inntektsmodellen som i styresak 078-2020 og 121-2020.  
 
Totalt er det i styresak 078-2020 og 121-2020 bevilget 87,8 millioner kroner til Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS. I tillegg foreslås det i denne saken å bevilge Lovisenberg Diakonale 
Sykehus AS 12,9 millioner kroner. Samlet gir dette en total bevilgning til Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS på 100,7 millioner kroner for å håndtere Covid-19 pandemien i 2020. 
 
Diakonhjemmet Sykehus AS er i styresak 078-2020 og 121-2020 tildelt 60,1 millioner 
kroner gjennom den regionale inntektsmodellen. I tillegg har sykehuset fått kompensert 13 
millioner kroner i reduserte inntekter gjennom basisbevilgningen i styresak 078-2020. 
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Som det fremgår av styresak 121-2020 fikk Diakonhjemmet Sykehus AS i oppdrag fra Helse 
Sør-Øst RHF å planlegge for etablering av kapasitet både for Covid-19 pasienter fra eget 
opptaksområde og Covid-19 pasienter fra Stovner bydel som en del av planen for å avlaste 
Akershus universitetssykehus HF. Følgelig må Diakonhjemmet Sykehus AS vurderes 
kompensert særskilt for dette utover tildelingen etter den regionale inntektsmodellen. 
Samtidig ble det planlagt at Oslo universitetssykehus HF skulle avlaste Diakonhjemmet 
Sykehus AS med intensivkapasitet. I styresak 121-2020 ble Diakonhjemmet Sykehus AS 
tildelt 15 millioner kroner for merkostnader ved å etablere ekstra kapasitet på 30 prosent 
utover opptaksområdeansvaret, og en ekstraordinær tildeling på 30 millioner kroner for å 
sette sykehuset i stand til å opprettholde planlagt resultat i 2020.  
 
Det foreslås i denne saken å tildele Diakonhjemmet Sykehus AS 10,3 millioner kroner 
gjennom den regionale inntektsmodellen. Som kompensasjon for merkostnader for 
etableringen av ekstra kapasitet på 30 prosent utover opptaksområdeansvaret foreslås det i 
tillegg å tildele til Diakonhjemmet Sykehus AS 3,0 millioner kroner.  
 
Totalt er det i styresak 078-2020 og 121-2020 bevilget 118,1 millioner kroner til 
Diakonhjemmet Sykehus AS. I tillegg foreslås det i denne saken å bevilge Diakonhjemmet 
Sykehus AS 13,3 millioner kroner. Samlet gir dette en total bevilgning på 131,4 millioner 
kroner til Diakonhjemmet Sykehus AS for å håndtere Covid-19 pandemien i 2020. 
 
Diakonhjemmet Sykehus AS har avgitt et årsestimat for økonomiske effekter av Covid-19 
pandemien som er økt fra det som lå til grunn for de økonomiske vurderingene i styresak 
121-2020. Det anbefales allikevel ikke ytterligere avvik fra prinsippet om tildeling gjennom 
inntektsmodellen enn det som er omtalt over. 
 
Felles tjenesteleverandører 
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF rapporterer en netto negativ resultateffekt fra 
pandemien i 2020. Det akkumulerte budsjettavviket for de to helseforetakene er imidlertid 
estimert til å være positivt for 2020. For disse to helseforetakene er det etablert en ordning 
med avregning av eventuelle budsjettavvik ved utgangen av året. Det er ikke grunnlag for 
økte tildelinger til Sykehusapotekene HF, og budsjettavviket håndteres i henhold til etablert 
avregningspraksis. 
 
Sykehuspartner HF rapporterer om økte driftskostnader i forbindelse med Covid-19 
pandemien på 51,6 millioner kroner. Det foreslås at Sykehuspartner HF tildeles 51,6 
millioner kroner for å dekke denne merkostnaden. Det vil bli effektuert ordinær avregning 
av positivt budsjettavvik hos Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF melder også om økte 
investeringer knyttet til Covid-19 pandemien på om lag 30 millioner kroner. Denne 
økningen dekkes av besparelser ved andre investeringsprosjekt og håndteres innenfor 
tilgjengelig investeringslikviditet i 2020. 
 
Forsyningssenteret er underlagt Sykehuspartner HF, men finansieres av Helse Sør-Øst RHF. 
Forsyningssenteret har hatt økte driftskostnader i forbindelse med Covid-19 pandemien på 
8,5 millioner kroner. Det foreslås at Sykehuspartner HF tildeles 8,5 millioner kroner for å 
dekke denne merkostnaden. Inntekten skal regnskapsmessig henføres Forsyningssenteret. I 
henhold til etablert praksis avregnes resultat i ordinær drift av Forsyningssenteret mot 
Helse Sør-Øst RHF. 
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Helse Sør-Øst RHF 
Helse Sør-Øst RHF har stått ansvarlig for regionale innkjøp av nye respiratorer og 
dialysemaskiner. Det er samlet bestilt medisinsk teknisk utstyr for 92,7 millioner kroner, 
hvorav 63,8 millioner kroner var bokført per november. Helse Sør-Øst RHF ble i styresak 
121-2020 midlertidig tildelt 100 millioner kroner for å dekke denne investeringskostnaden. 
Respiratorer og dialysemaskiner som er bestilt og betalt av Helse Sør-Øst RHF skal fordeles 
til helseforetakene. Investeringen vil bli belastet de aktuelle helseforetak gjennom utkjøp. 
Det foreslås at bevilgningen på 100 millioner kroner fordeles mellom helseforetakene etter 
kostnaden på utstyret som skal kjøpes ut. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til opplegget 
for dette oppgjøret.   
  
Det er rapportert om særskilte kostnader som følge av Covid-19 pandemien ved fire 
prosjekter i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Samlet utgjør dette en merkostnad i 
prosjektene på 33,5 millioner kroner, jf. tabell 2.  
 

  
Tabell 2. Merkostnader i regional IKT-prosjektportefølje 
 
Det foreslås at de økonomiske rammene for prosjektene ikke økes som følge av 
merkostnadene, men at denne merkostnaden resultatføres i Helse Sør-Øst RHF i 2020. Det 
foreslås derfor å tildele Helse Sør-Øst RHF 33,5 millioner kroner i kompensasjon for 
merkostnader i den regionale IKT-prosjektporteføljen.  
 
Det regionale helseforetaket har et estimat på negative resultateffekter av Covid-19 
pandemien på om lag 60 millioner kroner i 2020. Det foreslås at det reserveres 45 millioner 
kroner for å dekke økte kostnader som i hovedsak er knyttet til luftambulansetjenester, 
priskompensasjon på regionale avtaler og regionalt beredskapslager. De gjenstående 
kostnadene er knyttet til reduserte gjestepasientinntekter for Sunnaas sykehus HF der Helse 
Sør-Øst RHF garanterer for sykehusets inntektsramme, og andre mindre poster som dekkes 
innenfor rammen til det regionale helseforetaket.  
  

Merkostnader i regional IKT-prosjektportefølje
  Tall  i  tusen kroner Beløp
Regional ambulansejournal 2 700         
Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 2 800         
Regional laboratoriedataløsning fase 3 3 500         
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 24 500       
Sum 33 500       
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Oppsummering 
Tabell 3 viser foreslått fordeling av gjenstående basisbevilgning på 442,2 millioner kroner.   
 

 
Tabell 3. Oppsummering av fordelt basisbevilgning 
 

2.3 Samlet kompensasjon til helseforetak/sykehus i 2020 

I denne saken foreslås det en samlet tildeling på 442,2 millioner kroner som vist i tabell 3. 
Tabell 4 oppsummerer samlet tildeling til helseforetakene og de private ideelle sykehusene 
av mottatt basisbevilgning til håndtering av Covid-19 pandemien i 2020. 
 
  

 
Tabell 4. Samlet fordeling av bevilgning til Covid-19 i 2020 
 
  

Fordeling av basisbevilgning
Tall  i  tusen kroner Beløp
Gjenstående basisbevilgning til fordeling 442 200    
Tildeling etter inntektsmodellen 290 100    
Tildeling til Martina Hansens Hospital AS etter andel basisramme 1 200         
Kompensasjon til Martina Hansens Hospital AS 7 800         
Kompensasjon til private ideelle sykehus med opptaksområde 4 500         
Kompensasjon til dekning av økte driftskostnader i Sykehuspartner HF 51 600       
Kompensasjon til Sykehuspartner HF for økte driftskostnader i forsyningssenteret 8 500         
Kompensasjon til Helse Sør-Øst RHF for merkostnader i regional IKT-prosjektportefølje 33 500       
Kompensasjon til Helse Sør-Øst RHF for økte driftskostnader 45 000       
Sum basisbevilgning fordelt 442 200    
Basisbevilgning ufordelt -             

Fordeling til helseforetak/sykehus

Tall  i  tusen kroner

Fordelt i styresak 
078-2020

Fordelt i styresak 
121-2020

Basistildeling etter 
inntektsmodell

Særlige 
tildelinger Samlet tildeling

Akershus universitetssykehus HF 156 100                  227 000                  49 100                      -                  432 200               
Oslo universitetssykehus HF 321 200                  403 900                  36 300                      -                  761 400               
Sunnaas sykehus HF 8 800                      10 200                    -                            -                  19 000                 
Sykehusapotekene HF -                          -                          -                            -                  -                        
Sykehuset i Vestfold HF 75 900                    98 800                    23 200                      -                  197 900               
Sykehuset Innlandet HF 132 400                  152 700                  36 000                      -                  321 100               
Sykehuset Telemark HF 61 000                    76 900                    18 100                      -                  156 000               
Sykehuset Østfold HF 95 500                    134 100                  31 500                      -                  261 100               
Sykehuspartner HF -                          -                          -                            60 100            60 100                 
Sørlandet sykehus HF 98 900                    130 100                  30 600                      -                  259 600               
Vestre Viken HF 149 400                  193 900                  43 600                      -                  386 900               
Helse Sør-Øst RHF -                          100 000                  -                            78 500            178 500               
Sum helseforetak 1 099 200               1 527 600               268 400                   138 600          3 033 800            
Betanien Hospital AS 1 800                      -                          -                            -                  1 800                    
Diakonhjemmet Sykehus AS 29 200                    88 900                    10 300                      3 000              131 400               
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 29 400                    58 400                    11 400                      1 500              100 700               
Martina Hansens Hospital AS 4 300                      12 900                    -                            9 000              26 200                 
Revmatismesykehuset AS 1 100                      -                          -                            -                  1 100                    
Sum private ideelle sykehus 65 800                    160 200                  21 700                      13 500            261 200               
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1 165 000               1 687 800               290 100                   152 100          3 295 000            
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2.4 Overføring av tildelte basismidler til kommende år 

Avgitte årsestimater etter november viser at helseforetakene, i stor grad på grunn av tildelte 
basismidler gjennom revidert nasjonalbudsjett, oppnår positive økonomiske resultater for 
2020. Fordeling av resterende basismidler vil forbedre resultatene ytterligere.  
 
Hensikten med tildelingen gjennom revidert nasjonalbudsjett var å sette de regionale 
helseforetakene i stand til å håndtere den pågående Covid-19 pandemien. På det tidspunktet 
basismidlene ble bevilget var det stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene 
av Covid-19 pandemien. I ettertid viser det seg at tildelingen til Helse Sør-Øst RHF er høyere 
enn de økonomiske effektene for 2020. Gitt utviklingen i pandemien, forventer Helse Sør-
Øst RHF at de negative økonomiske effektene i 2021 kan bli vesentlige. For at regnskapet 
skal reflektere de faktiske forhold best mulig, og for å sammenstille tildelte basismidler 
gjennom revidert nasjonalbudsjett med tilhørende kostnader, vurderer Helse Sør-Øst RHF 
muligheten for å overføre deler av basistildelingen fra 2020 til kommende år. En eventuell 
overføring må vurderes av det enkelte helseforetak og baseres på forventede økonomiske 
effekter knyttet til Covid-19 pandemien.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Smitteutviklingen i regionen har de siste månedene av 2020 vært økende, og 
driftssituasjonen til helseforetakene og de private ideelle sykehusene er fortsatt utfordrende 
som følge av Covid-19 pandemien. Helseforetakene og de private ideelle sykehusenes 
resultatestimater for 2020 viser at Stortingets ekstra bevilgninger gjennom økt 
basisbevilgning i Prop. 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S (2019-2020), samt kompensasjon 
for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra mai til september, har satt helseregionen i stand til å 
håndtere økonomiske effekter av Covid-19 pandemien i 2020.  
 
I helseforetakenes rapportering av økonomiske konsekvenser av Covid-19 er det store 
forskjeller i forholdet mellom tapte inntekter og økte kostnader og også i de totale 
økonomiske konsekvensene. Ved fordelingen av resterende ufordelt tilskudd til 
beredskapstiltak bevilget til Helse Sør-Øst RHF i statsbudsjettet for 2021, vil disse 
forskjellene kunne tas med i en vurdering av effektene i 2021 og de totale effektene over tid. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til at gjenstående bevilgning på  
442,2 millioner kroner fordeles til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i 
regionen, samt til det regionale helseforetaket. Av denne tildelingen fordeles 290,1 millioner 
kroner gjennom den regionale inntektsmodellen. Videre kompenseres helseforetakene, det 
regionale helseforetaket og private ideelle sykehus for særlige forhold med til sammen 
152,1 millioner kroner. I tillegg anbefaler administrerende direktør at reserverte midler til 
regionalt gjennomførte investeringer på 100 millioner i Helse Sør-Øst RHF, fordeles til 
helseforetakene etter faktisk kostnad for utkjøp. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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