
 

 Side 1 av 7 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 
 
 
 

Sak 004-2022 

Oppdrag og bestilling 2022 – økonomiske resultatkrav 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 2022: 

 
Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2022 medfører forbedret resultat 
tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes 
årsestimater for økonomisk resultat.  
 
 
 
Hamar, 3. februar 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør  

Resultatkrav 
(tall i hele 1000 kr.)

Akershus universitetssykehus HF 200 000         

Oslo universitetssykehus HF 462 000         

Sunnaas sykehus HF 7 000             

Sykehusapotekene HF 5 000             

Sykehuset i Vestfold HF 20 000           

Sykehuset Innlandet HF 40 000           

Sykehuset Telemark HF 60 000           

Sykehuset Østfold HF 20 000           

Sykehuspartner HF 100 000         

Sørlandet sykehus HF 80 000           

Vestre Viken HF 280 000         

Helse Sør-Øst RHF 200 000         

Sum Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 474 000     

2022
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1. Hva saken gjelder 

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 
2022. Resultatkravet for 2022 er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.  
 
Oppdrag og bestilling 2022, som også inneholder de økonomiske resultatkravene, forelegges 
styret i egen sak og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2022. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Oppdrag og bestilling 2022 
Resultatkravet for helseforetakene vil inngå i oppdrag og bestilling for 2022. 
 
2.2 Resultatkrav for helseforetakene 2022 
Økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2022 er basert på innspill til økonomisk 
langtidsplan 2022-2025 supplert med endringer i forutsetninger som følge av endelig 
statsbudsjett for 2022 og styresak 127-2021 Budsjett 2022 fordeling av midler til drift og 
investering, samt konkrete vurderinger av situasjon og risiko for det enkelte helseforetak. 
Styrene i alle helseforetak har i løpet av desember vedtatt resultatmål som gjenspeiles i 
resultatkravene fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Tabellen under viser resultater fra økonomisk langtidsplan 2022 og resultatmål eksklusive 
salgsgevinster for 2022, slik de er vedtatt av helseforetakenes styrer.  
 

 
 
Helseforetakene leverte 10. januar 2022 komplette budsjettinnspill til Helse Sør-Øst RHF, 
hvor resultatmålene er innarbeidet. Det har vært dialog knyttet til budsjett og resultatkrav 
for 2022, og endring i foreslått resultatkrav fra økonomisk langtidsplan 2022–2025 er i 
henhold til vedtak om resultatmål gjort av styrene i de aktuelle helseforetakene.  
  

Resultatkrav 
(tall i hele 1000 kr.)

Akershus universitetssykehus HF 150 000         200 000         50 000           

Oslo universitetssykehus HF 462 000         462 000         -                 

Sunnaas sykehus HF 7 000             7 000             -                 

Sykehusapotekene HF 555                 5 000             4 445             

Sykehuset i Vestfold HF -                 20 000           20 000           

Sykehuset Innlandet HF 40 000           40 000           -                 

Sykehuset Telemark HF 60 000           60 000           -                 

Sykehuset Østfold HF 20 189           20 000           -189               

Sykehuspartner HF 100 000         100 000         -                 

Sørlandet sykehus HF 80 000           80 000           -                 

Vestre Viken HF 234 000         280 000         46 000           

Helse Sør-Øst RHF 200 000         200 000         -                 

Sum Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 353 744     1 474 000     120 256         

2022ØLP 2022 Ending fra 
ØLP
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Føringene gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjettet for 2022 (Prop. 1S 
(2021-2022)) samt i tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022 (Prop. 1S Tillegg 1 (2021-
2022)) er lagt til grunn i helseforetakenes budsjetter. I tilleggsnummeret ble det forutsatt en 
økning i aktivitetsveksten på 0,3 prosentpoeng utover opprinnelig krav på 1,4 prosent, for å 
få ned ventetider og ta igjen behandlingsetterslep etter koronapandemien.  
 
Det ble i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 (Prop. 51S (2021-2022) bevilget 
765,6 millioner kroner til Helse Sør-Øst for å dekke økte pandemirelaterte utgifter første 
halvår 2022. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt til helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst. 
 
Det er uansett usikkert hvordan pandemien vil påvirke den økonomiske utviklingen i 2022. 
Erfaringene i 2021 viser at det er ulikt hvordan helseforetakene påvirkes økonomisk. Dette 
har blant annet sammenheng med smittesituasjonen, det enkelte helseforetaks tilnærming 
og innretning av beredskapsarbeidet og smitteverntiltakene, samt ulike muligheter ut fra for 
eksempel bygningsmessige forhold. For helseforetakene medfører dette fortsatt risiko i 
budsjettet for 2022.  
 
Nedenfor beskrives kort vurderinger knyttet til resultatkrav for det enkelte helseforetak. I 
tabellene under er de faktiske resultatene tidligere år inklusive tap og gevinst fra salg av 
anleggsmidler.  
 
Akershus universitetssykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har et foreløpig årsresultat for 2021 som er 64 millioner kroner høyere enn 
budsjett. Noe av det positive budsjettavviket er knyttet til en god aktivitet i desember. 
Helseforetaket har også inntektsført en usikkerhetsavsetning på om lag 60 millioner kroner. 
 
Risikoen knyttet til budsjettforslaget fra helseforetaket er hovedsakelig knyttet til tilgang på 
personell med riktig kompetanse for å dekke behovet og hvorvidt effekter knyttet til 
koronapandemien overstiger tilskuddet som overføres til 2022. I tillegg er det usikkert om 
den elektive virksomheten kan gjennomføres i henhold til forutsetningene sett i lys av 
pandemien. 
 
Forslag til resultatkrav for 2022 på 200 millioner kroner er 50 millioner kroner høyere enn 
forutsatt i økonomisk langtidsplan 2022-2025. Helseforetaket har økt sitt resultatmål for å 
styrke evnen til å håndtere investeringsnivået ved de planlagte byggeprosjektene. 
 
Oslo universitetssykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Foreløpig årsresultat for 2021 er 153 millioner kroner over årsbudsjett. Mye av resultat-
forbedringen skyldes at helseforetaket i desember har inntektsført usikkerhetsavsetninger. 
Helseforetaket har også hatt positiv resultateffekt av høy corona testaktivitet. 

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Akershus universitetssykehus HF 314 108 437 421 175 000 150 000 200 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Oslo universitetssykehus HF 375 984 386 128 350 000 462 000 462 000
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Driftssituasjonen forventes normalisert ved at aktiviteten innenfor somatikken skal økes 
noe mer enn til budsjettert nivå i 2021, det vil si med om lag åtte prosent sammenlignet med 
faktisk aktivitet i 2021. Dette skal gjøres uten at antall årsverk økes tilsvarende. 
 
Helseforetaket skal nå resultatmålet blant annet ved effektivisering av driften i klinikkene. 
Klinikkene har så langt planlagt å gjennomføre tiltak som imøtekommer en stor del av 
kravet til resultatforbedring, men mange har fortsatt uløste innsparingskrav som det må 
arbeides videre med.  
 
Oslo universitetssykehus HF overfører i størrelsesorden 300 millioner kroner av tidligere 
tildelt covid-19-finansiering til 2022, som bidrag til å finansiere eventuelle økonomiske 
ulemper en fortsatt pandemi vil medføre. 
 
Resultatkravet for 2022 foreslås tilsvarende økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
 
Sunnaas sykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetakets foreløpige årsresultat for 2021 er seks millioner kroner bedre enn 
årsbudsjettet.  
 
Konseptfasen for byggetrinn tre vil pågå i 2022, og har et eget budsjett på 20 millioner 
kroner. Foretaket har vedtatt effektiviseringstiltak i 2022 på til sammen åtte millioner 
kroner for å spare til byggetrinn tre.  
 
Sunnaas sykehus HF avvikler sitt tilbud innen Helse og arbeid fra 31.12.2021. Driftstilskudd 
og andre inntekter på til sammen ti millioner kroner reduseres. Helseforetaket beskriver at 
det tar ett til to år å redusere kostnadene tilsvarende, noe som er med på å utfordre 
resultatet for 2022. 
 
Resultatkravet for 2022 foreslås tilsvarende økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
 
Sykehusapotekene HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Som tidligere år budsjetterer Sykehusapotekene HF kun med resultateffekt for 
publikumsdelen.  
 
Forslag til resultatkrav for 2022 er bedre enn det som ble lagt til grunn i økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, og viser et budsjettert resultat etter skatt på fem millioner kroner. 
Dette er 4,5 millioner kroner høyere enn planlagt resultat for 2022 i ØLP 2022-2025, og er 
hovedsakelig knyttet til at den høye aktiviteten i 2021 vil være på samme nivå inneværende 
år.  
  

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sunnaas sykehus HF 8 263 21 449 9 000 7 000 7 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sykehusapotekene HF 19 326 8 278 8 000 555 5 000
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Sykehuset i Vestfold HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har over flere år hatt gode resultater. Foreløpig årsresultat for 2021 er 89 
millioner kroner bedre enn årsbudsjettet. Hovedårsaken til resultatforbedringen ligger i at 
helseforetaket ikke har brukt de budsjetterte midlene som var satt av til flytting, opplæring 
og oppstart i nye lokaler. Videre er usikkerhetsavsetning inntektsført.  
 
Helseforetaket går inn i en fase der driften i det nye bygget skal forholde seg til de 
økonomiske rammene som ligger til grunn for Tønsbergprosjektet, hvor den økonomiske 
utfordringen først og fremst er knyttet til økte avskrivnings- og rentekostnader. 
 
Resultatkravet for 2022 foreslås til 20 millioner kroner, høyere enn nullresultatet i 
økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
 
 
Sykehuset Innlandet HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Sykehuset Innlandet HF har en krevende økonomisk situasjon. Koronapandemien har 
medført forsinkelser i omstillingsarbeidet som ble påbegynt i 2019 og 2020. Foreløpig 
årsresultat for 2021 er om lag 40 millioner kroner svakere enn årsbudsjett. Omstillingene 
må implementeres, og nye omstillingsbehov må vurderes løpende for å nå budsjettert 
resultat for 2022.  
 
Helseforetaket har i 2022 mottatt 30 millioner kroner i inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF 
for å bidra til videre omstilling og nødvendig bemanningstilpasning. 
 
Resultatkravet for 2022 foreslås tilsvarende økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
 
 
Sykehuset Telemark HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Foreløpig årsresultat for 2021 er 34 millioner kroner svakere enn årsbudsjettet, blant annet 
som følge av høyere kostnader til fritt behandlingsvalg og økt volum av H-resepter samt økt 
korttidssykefravær. 
 
Helseforetaket har de senere år gjennomført omstillingstiltak som har gitt en positiv 
resultatutvikling. Budsjettet for 2022 forutsetter driftseffektiviseringer i klinikkene på  
  

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sykehuset i Vestfold HF 132 945 222 993 0 0 20 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sykehuset Innlandet HF 52 357 54 908 25 000 40 000 40 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sykehuset Telemark HF 42 833 42 599 50 000 60 000 60 000
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om lag 50 millioner kroner. Helseforetaket er avhengig av at igangsatte 
forbedringsaktiviteter oppnår tilstrekkelig framdrift og effekt. 
 
Resultatkravet for 2022 foreslås tilsvarende økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
 
Sykehuset Østfold HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Foreløpig årsresultat 2021 for Sykehuset Østfold HF er 86 millioner kroner svakere enn 
årsbudsjettet. Helseforetaket forutsetter at igangsatte tiltak må gi effekt for å oppnå 
budsjettert resultat i 2022. 
 
Det er spesielt reduksjon i bruk av overtid og innleie, aktivitetsvekst i tråd med budsjettert 
nivå, samt å oppnå forventet byttegrad på medikamenter og utvikling i kostnader til 
behandlingshjelpemidler som det er knyttet risiko til. 
 
Resultatkravet for 2022 foreslås tilsvarende økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
 
Sykehuspartner HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Foreslått resultatkrav for Sykehuspartner HF er i tråd med økonomisk langtidsplan 2022-
2025, og utgjør 100 millioner kroner. Det positive resultatet skal bidra til finansiering av det 
opparbeidede underskuddet, og dermed reetablering av egenkapitalen i helseforetaket. 
 
 
Sørlandet sykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Sørlandet sykehus HF har et foreløpig årsresultat for 2021 som er 50 millioner kroner bedre 
enn årsbudsjettet. 
 
Helseforetaket må i 2022 gjennomføre planlagte omstillingstiltak og konkretisere 
tiltakspakker. Det forventes generelt et høyt behov for medisinsk behandling og 
intensivbehandling også i 2022. Tiltak er forventet å ha en effekt i størrelsesorden 50 
millioner kroner i 2022.  
 
Resultatkravet for 2022 foreslås tilsvarende økonomisk langtidsplan 2022–2025.  
  

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sykehuset Østfold HF -106 928 -4 472 0 20 189 20 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sykehuspartner HF -78 628 100 000 100 000 100 000 100 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Sørlandet sykehus HF 61 459 188 213 60 000 80 000 80 000
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Vestre Viken HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Foreløpig årsresultat i 2021 er 113 millioner kroner lavere enn årsbudsjettet. Det negative 
budsjettavviket har flere årsaker. Lønn og innleie utgjør en vesentlig del av budsjettavviket, 
men også varekostnader som følge av merforbruk av medikamenter samt økte 
gjestepasientkostnader.   
 
Resultatkravet for 2022 er justert med flere forhold i forhold til ØLP 2022-2025. Blant annet 
medfører endret fordeling av vedlikehold fra drift til investering en budsjettert 
resultatforbedring på 53 millioner kroner.   
 
Resultatkravet i budsjett 2022 foreslås fastsatt til 280 millioner kroner.  
 
I helseforetakets fremlagte budsjettforslag for 2022 ligger det en samlet uløst utfordring på 
om lag 70 millioner kroner. Det innebærer blant annet at helseforetaket på kort sikt må 
sette enkelte investeringsplaner på vent. Dette er nødvendig inntil helseforetaket viser 
resultater av de planene som prioriteres i 2022. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styrene i helseforetakene har vedtatt resultatmål for 2022. Resultatmålene er tilpasset det 
enkelte helseforetaks situasjon og risiko.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar resultatkrav eksklusive salgsgevinster 
for helseforetakene i regionen lik det helseforetakenes styrer har vedtatt. Videre anbefaler 
administrerende direktør at styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2022 
medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal 
framkomme i helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 

Resultat/resultatkrav Faktisk 2019 Faktisk 2020 Budsjett 2021 ØLP 2022 Resultatkrav 2022

Vestre Viken HF 284 866 272 939 244 000 234 000 280 000
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