
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 51 S (2021–2022) 

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 51 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 

2022 (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter), jf. Innst. 

119 S (2021–2022). Helse- og omsorgsdepartementet vil utbetale endringene i tilskuddene 

nedenfor i 1. mars-utbetalingen. 

 

Kap. 702, post 71 Tilskudd beredskapslagring legemidler og smittevern 

Bevilgningen på posten er økt med 200 mill. kroner til ekstraordinære innkjøp av 

smittevernutstyr til det nasjonale beredskapslageret. Midlene utbetales til Helse Sør-Øst 

RHF. 

 

Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd 

Kompensasjon for pandemirelaterte utgifter i de regionale helseforetakene 

Bevilgningen økes med til sammen 1 500 mill. kroner for å dekke økte utgifter som følge av 

pandemisituasjonen i første halvår 2022. Av dette bevilges 1 420 mill. kroner over post 70, 

med følgende fordeling:  

 

- Helse Sør-Øst RHF: 765,6 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 271,2 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 203,1 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 180,1 mill. kroner 

 

Resterende 80 mill. kroner bevilges over kap. 732, post 80 Kompensasjon for merverdiavgift. 

 
  

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/3775-28  

Dato 

10. februar 2022 

 



 

 

Side 2 
 

For å legge til rette for mer fleksibel kapasitet som kan nyttes i beredskapssituasjoner, er det 

behov for kompetansetiltak og opplæringsprogrammer for helsepersonell som er rettet mot 

konkrete behov og som bidrar til mer oppgavedeling og en hensiktsmessig bruk av 

tilgjengelig personell. Under pandemien har opplæring av sykepleiere og andre 

helsepersonellgrupper i behandling og pleie av pasienter med covid-19, også for å kunne 

støtte og avlaste intensivenhetene, vært svært viktig. De regionale helseforetakene skal 

videreføre og trappe opp arbeidet med kompetanseutvikling, samt utvide opplæringen til å 

omfatte flere personellgrupper som helsefagarbeidere, portører o.l. Bevilgningsøkningen skal 

videre legge til rette for gode lokale løsninger for å holde kapasiteten oppe. Det skal 

rapporteres på dette i årlig melding 2022. 

 

De regionale helseforetakene skal likebehandle de ideelle sykehusene med driftsavtale med 

de offentlige sykehusene ved fordeling av kompensasjon for pandemirelaterte utgifter. 

 

Kap. 732, postene 72-75 Basisbevilgningene til de regionale helseforetakene 

Utdanningsstillinger for spesialsykepleiere 

Bevilgningen økes med 39 mill. kroner til å opprette til sammen minst 200 nye 

utdanningsstillinger for spesialsykepleiere innen anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og 

kreftsykepleie (ABIOK) og jordmødre fra 2022, med følgende fordeling: 

 

Budsjettpost Bevilgningsøkning Antall utdanningsstillinger 

Kap. 732, post 72 Basisbevilgning 

Helse Sør-Øst RHF 

21 mill. kroner 108 utdanningsstillinger 

Kap. 732, post 73 Basisbevilgning 

Helse Vest RHF 

7,4 mill. kroner 38 utdanningsstillinger 

Kap. 732, post 74 Basisbevilgning 

Helse Midt-Norge RHF 

5,6 mill. kroner 29 utdanningsstillinger 

Kap. 732, post 75 Basisbevilgning 

Helse Nord RHF 

5 mill. kroner 25 utdanningsstillinger 

 

Det vises til oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2022, der det er tildelt 

til sammen 25 mill. kroner for å opprette minst 30 nye utdanningsstillinger for ABIOK-

sykepleiere og jordmødre. Disse stillingene er inkludert i tallet på nye 200 

utdanningsstillinger. Det forutsettes at de regionale helseforetakene oppretter minst 200 nye 

utdanningsstillinger for spesialsykepleiere i 2022. Det skal rapporteres på dette i årlig 

melding 2022. 

 

Vaksinering i helseforetakene 

Bevilgningen økes med 27,3 mill. kroner for å dekke helseforetakenes kostnader til 

koronavaksinasjon, med følgende fordeling: 

  

- Kap. 732, post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF: 14,7 mill. kroner 

- Kap. 732, post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF: 5,2 mill. kroner 

- Kap. 732, post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF: 3,9 mill. kroner 



 

 

Side 3 
 

- Kap. 732, post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF: 3,5 mill. kroner 

 

 

Med hilsen 

 

 
Ingvild Kjerkol 

 

  



 

 

Side 4 
 

Adresseliste 

 

Helse Midt-Norge 

RHF 

Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ 

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR 

Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 
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