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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2022 
 
 
 

Sak 072-2022 

Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, og gjenstående tilskudd til 
pandemirelaterte utgifter i 2022 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret legger til grunn følgende fordeling av basisramme og tilskudd bevilget gjennom 

revidert nasjonalbudsjett 2022, Prop. 115 S (2021-2022). 
 

  
  

Tall i tusen kroner Basisbevilgning Tilskudd Samlet beløp

Akershus universitetssykehus HF 133 583             49 749               183 332         

Oslo universitetssykehus HF -8 859                142 925             134 066         

Sunnaas sykehus HF -7 474                3 582                 -3 892           

Sykehuspartner HF 3 235                 -                     3 235             

Sykehuset i Vestfold HF 40 029               22 088               62 117           

Sykehuset Innlandet HF 50 748               35 162               85 910           

Sykehuset Telemark HF 17 659               11 625               29 284           

Sykehuset Østfold HF 47 862               19 216               67 078           

Sørlandet sykehus HF 52 484               34 675               87 159           

Vestre Viken HF 26 087               63 756               89 843           

Helse Sør-Øst RHF 25 447               -                     25 447           

Sum helseforetak 380 800             382 778             763 578         

Betanien Hospital 1 181                 1 181             

Diakonhjemmet Sykehus 8 207                 8 207             

Lovisenberg Diakonale Sykehus 30 118               30 118           

Martina Hansens Hospital 2 132                 2 132             

Revmatismesykehuset 1 584                 1 584             

Sum private ideelle sykehus -                     43 222               43 222           

Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen 380 800             426 000             806 800         

Fordeling av bevilgninger i Prop. 115 S (2021-2022)
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2. Styret slutter seg til at gjenstående tilskudd på 565,6 millioner kroner til 

pandemirelaterte utgifter fordeles forholdsmessig slik at alle helseforetak og private 
ideelle sykehus likebehandles med hensyn på samlet dekning av netto effekter fra 
koronapandemien i 2022. Tildelingen gjøres slik at ingen helseforetak trekkes for 
allerede tildelte inntekter. 
 
 
 
 
 
  

Hamar, 17. juni 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i 
Prop. 115 S (2021-2022), revidert nasjonalbudsjett 2022.  
 
Styret forelegges også forslag til fordeling av gjenstående bevilgning på 565,6 millioner 
kroner til pandemirelaterte utgifter første halvår 2022. Dette er en oppfølging av styresak 
021-2022 Fordeling av bevilgning til økte pandemirelaterte utgifter og nye 
utdanningsstillinger. 
  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn 

 
I revidert nasjonalbudsjett 2022 er Helse Sør-Øst RHF bevilget midler for å håndtere økte 
pensjonskostnader, forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger, samt kompensasjon 
for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering som følge av pandemien. 
Tabell 1 oppsummerer elementene i bevilgningen. 
 

  
Tabell 1. Bevilgning i Prop. 115 S (2021-2022) (i tusen kroner) 
 

I Prop. 51 S (2021-2022), jf. Innst. 119 S (2021-2022) ble Helse Sør-Øst RHF bevilget 765,5 
millioner kroner i tilskudd som kompensasjon for pandemirelaterte utgifter første halvår 
2022. I styresak 021-2022 ble det fordelt 200 millioner kroner av bevilgningen til 
helseforetak og sykehus. Gjenstående av bevilgningen, 565,6 millioner kroner ble reservert 
i Helse Sør-Øst RHF for å kunne fordele bevilgningen når det forelå et bedre faktagrunnlag 
over økonomiske effekter av pandemien i 2022. 
 

2.2 Fordeling av kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt 
finansiering i Prop. 115 S (2021-2022) og gjenstående bevilgning på 565,6 millioner 
kroner fra Prop. 51 S (2021-2022), jf. Innst. 119 S (2021-2022) 

Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen til Helse Sør-Øst RHF med 426 millioner kroner 
som kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering (ISF) 
som følge av pandemien i perioden januar - april 2022. Kompensasjonen tar hensyn til ulik 
belastning i regionene, og Helse Sør-Øst RHF sin andel utgjør 60,9 prosent av den nasjonale 
kompensasjonen på 700 millioner kroner. 

Basisbevilgning Beløp

Økte pensjonskostnader 377 400

Kompensasjon for kostnader til drift og forvaltning av nasjonale e-helseløsninger 7 600

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger -4 200

Sum 380 800
Tilskudd Beløp

Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering 426 000

Sum 426 000

Samlet bevilgning 806 800

Bevilgninger i Prop. 115 S (2021-2022)
Tall i tusen kroner
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Det forslås å fordele kompensasjon på 426 millioner kroner etter andel tapte ISF-inntekter 
per april. Dette gir helseforetak og sykehus en kompensasjon på 73,8 prosent av faktisk 
inntektsbortfall per april (tabell 2). Den særskilte rapporteringen av tapte ISF-inntekter 
viser en negativ økonomisk effekt per april som er om lag 150 millioner kroner høyere enn 
tildelt tilskudd. 
 

 
Tabell 2. Fordeling av kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering (i tusen kroner) 
 
Helse Sør-Øst RHF er bevilget 765,6 millioner kroner som kompensasjon for 
pandemirelaterte utgifter første halvår. I styresak 021-2022 sluttet styret seg til at 200 
millioner kroner av bevilget tilskudd ble fordelt mellom helseforetak og sykehus med 
opptaksområdeansvar etter inntektsmodellen. I saken ble det foreslått å fordele gjenstående 
bevilgning på 565,6 millioner kroner til helseforetakene og de private ideelle sykehusene 
etter at rapportering av økonomiske effekter av koronapandemien per mai 2022.  
 
Helseforetakene og private ideelle sykehus har hver måned rapportert mindreinntekter og 
merkostnader ved koronapandemien. Rapporteringen er basert på helseforetakene og 
sykehusene sin beste vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. 
Prinsipper for rapportering har vært jevnlig diskutert i økonomidirektørmøtet. Det er 
helseforetak og sykehusene selv som best vurderer hvordan pandemien har truffet ulike 
deler av driften.  
 
Ved fordeling av bevilgningen på 565,6 millioner kroner foreslås det å ta hensyn til tapte 
aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering som ikke er kompensert per april, i 
tillegg til øvrige mindreinntekter og merkostnader slik helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene har rapportert.  

Tall i tusen kroner

Tapte ISF-
inntekter per 

april

Andel tapte ISF-
inntekter per 

april
Fordeling av 
bevilgning

Akershus universitetssykehus HF 67 400           11,7 % 49 749           

Oslo universitetssykehus HF 193 632          33,6 % 142 923          

Sunnaas sykehus HF 4 852             0,8 % 3 582             

Sykehuset i Vestfold HF 29 925           5,2 % 22 088           

Sykehuset Innlandet HF 47 638           8,3 % 35 162           

Sykehuset Telemark HF 15 750           2,7 % 11 625           

Sykehuset Østfold HF 26 034           4,5 % 19 216           

Sørlandet sykehus HF 46 978           8,1 % 34 675           

Vestre Viken HF 86 377           15,0 % 63 756           

Helse Sør-Øst RHF -                 -                 -                 

Sum helseforetak 518 587          89,9 % 382 778          

Betanien Hospital 1 600             0,3 % 1 181             

Diakonhjemmet Sykehus 11 119           1,9 % 8 207             

Lovisenberg Diakonale Sykehus 40 804           7,1 % 30 118           

Martina Hansens Hospital 2 888             0,5 % 2 132             

Revmatismesykehuset 2 146             0,4 % 1 584             

Sum private ideelle sykehus 58 557           10,1 % 43 222           

Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen 577 144          100,0 % 426 000          

Fordeling av kompensasjon for tapte ISF-inntekter
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Jf. styresak 021-2022 har enkelte helseforetak gjenstående midler fra tilskuddet i 2021 som 
er overført til 2022 som utsatt inntekt. Dette forholdet er vektlagt ved fordeling av 
resterende midler for første halvår 2022. Fastsettelse av nivået på utsatt inntekt ble vurdert 
av helseforetakene i forbindelse med årsoppgjøret for 2021. I samråd med revisor er det 
godtgjort å overføre inntekter til håndtering av koronapandemien i 2022.  
 
Samlet er det tilgjengelig 1 787,9 millioner kroner til håndtering av mindreinntekter og 
merkostnader ved koronapandemien i 2022. Rapporterte mindreinntekter og merkostnader 
per mai er 1 691,2 millioner kroner. Dette er om lag 100 millioner kroner lavere enn 
tilgjengelige midler i 2022. De fleste helseforetakene rapporterer en positiv utvikling i form 
av mindre negative økonomiske effekter av koronapandemien i mai, men rapporteringen 
viser en samlet negativ økonomisk effekt i mai måned på 186,7 millioner kroner. Dette er en 
reduksjon på 105,5 millioner kroner fra april. 
  
Det foreslås å fordele den gjenstående delen av bevilgningen fra Prop. 51 S (2021-2022), jf. 
Innst. 119 S (2021-2022) på 565,6 millioner kroner på en slik måte at alle helseforetak og 
private ideelle sykehus likebehandles med hensyn på den totale dekningen av netto effekter 
fra koronapandemien første halvår 2022. Foreslått prinsipp innebærer en gjennomsnittlig 
kompensasjon på 106,1 prosent av økonomiske effekter per mai. Foreslått 
fordelingsprinsipp er tilsvarende som ble benyttet ved fordeling av kompensasjon for første 
halvår 2021 i styresak 079-2021.  
 
Beregningen av kompensasjon til utbetaling viser at Sørlandet sykehus HF gjennom tildeling 
i styresak 021-2022, disponibel utsatt inntekt per 1. januar 2022 og bevilgningene foreslått i 
denne saken, i utgangspunktet må betale tilbake 10,7 millioner kroner av utbetalt bevilgning 
i styresak 021-2022. Ved utarbeidelsen av styresak 021-2022 var det ikke forventet at det å 
ta hensyn til overførte inntekter kunne resultere i at enkelte helseforetak skulle komme i en 
situasjon hvor tildelte inntekter måtte trekkes inn igjen. For å opprettholde forutsigbare 
rammebetingelser for Sørlandet sykehus HF foreslås det å korrigere for den beregnede 
negative effekten ved å justere beregnet kompensasjon til øvrige helseforetak og sykehus 
med tilsvarende beløp.  
 
Det forutsettes at tildelt kompensasjon, utover faktiske økonomiske effekter per mai, 
benyttes til å dekke negative økonomiske effekter av koronapandemien ut året. 
Helseforetakene og private ideelle sykehus må håndtere ytterligere økonomiske effekter av 
koronapandemien i 2022 innenfor tilgjengelige rammer. Helse Sør-Øst RHF vil ikke be om 
rapportering av mindreinntekter og merkostnader etter mai. 
 
Tabell 3 viser forslag til fordeling av gjenstående bevilgning på 565,6 millioner kroner og 
samlet fordeling av bevilgning til pandemirelaterte utgifter og tapte ISF-inntekter i 2022, 
hensyntatt utsatt inntekt per 1. januar 2022. 
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Tabell 3. Fordeling av tilskudd til pandemirelaterte utgifter og tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering mellom helseforetak og 
sykehus i 2022 (i tusen kroner) 
 

2.3 Bevilgning til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger 

De regionale helseforetakene er fra budsjett 2022 pålagt å betale for forvaltning og drift av 
nasjonale e-helseløsninger. Det foreslås å øke bevilgningen med 7,6 millioner kroner for å 
dekke 1/3 av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Det 
foreslås videre å redusere bevilgningen med 4,2 millioner kroner da det økonomiske 
ansvaret for forvaltning og drift på enkelte systemer er overført til Helsedirektoratet. Dette 
gir en netto økning i basisrammen til Helse Sør-Øst RHF på 3,4 millioner kroner. Det foreslås 
at bevilgningen legges til det regionale helseforetaket.  
 

2.4 Bevilgning til endrede pensjonskostnader 

Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er økt med 377,4 millioner kroner som følge av økte 
pensjonskostnader. Den nasjonale økningen i pensjonskostnader er fordelt mellom de 
regionale helseforetakene etter nasjonal fordelingsnøkkel. Dette gir Helse Sør-Øst RHF en 
økning i basisrammen som er 164,7 millioner kroner høyere enn beregnet kostnadsøkning 
for helseforetakene. Sykehuspartner HF inngår i ordningen internt i budsjettåret, mens 
Sykehusapotekene HF er selvfinansierende og tildeles ikke midler. 
 
Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler med private ideelle institusjoner som årlig mottar 
oppdrags- og bestillerdokument. Endringer i disse institusjonenes pensjonskostnader som 
følge av forhold de selv i liten grad kan påvirke, håndteres som hovedregel på linje med 
helseforetakene. Imidlertid fikk disse virksomhetene beholde hele den positive  
  

Tall i tusen kroner

Andel av 
bevilgning til 
tapte ISF-
inntekter

Tildelt i styresak 
021-2022

Utsatt inntekt per 
1.1.2022

Tildeling av 
gjenstående 

tilskudd Sum tildelt 

Utbetaling av 
kompensasjon i 

juli

Akershus universitetssykehus HF 49 749              34 100              124 200             42 198         250 247        91 947            

Oslo universitetssykehus HF 142 925             25 300              300 495             6 618           475 338        149 543          

Sunnaas sykehus HF 3 582                -                    -                    2 146           5 728           5 728             

Sykehuset i Vestfold HF 22 088              15 900              48 100              32 492         118 580        54 580            

Sykehuset Innlandet HF 35 162              24 600              12 120              94 062         165 944        129 224          

Sykehuset Telemark HF 11 625              12 200              1 300                37 834         62 959         49 459            

Sykehuset Østfold HF 19 216              21 600              -                    73 815         114 631        93 031            

Sørlandet sykehus HF 34 675              20 900              108 800             -34 675        129 700        -0                   

Vestre Viken HF 63 756              30 100              -                    188 610        282 466        252 366          

Helse Sør-Øst RHF -                    1 368                1 085           2 453           1 085             

Sum helseforetak 382 778             184 700             596 383             444 185        1 608 046     826 963          

Betanien Hospital 1 181                -                    -                    915              2 096           2 096             

Diakonhjemmet Sykehus 8 207                7 300                -                    52 947         68 454         61 154            

Lovisenberg Diakonale Sykehus 30 118              8 000                -                    54 764         92 882         84 882            

Martina Hansens Hospital 2 132                -                    -                    11 210         13 342         13 342            

Revmatismesykehuset 1 584                -                    -                    1 580           3 164           3 164             

Sum private ideelle sykehus 43 222              15 300              -                    121 415        179 937        164 637          

Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen 426 000             200 000             596 383             565 600        1 787 983     991 600          

Samlet tildeling til pandemirelaterte utgifter og tapte ISF-inntekter
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regnskapsmessige effekten i 2014 av at levealdersjustering var blitt innført for offentlige 
tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Økte pensjonskostnader i 
årene etter 2014 har blitt sett i sammenheng med den positive resultateffekten dette 
forholdet medførte i 2014. Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Helse- og 
omsorgsdepartementet om eventuelle bevilgningsendringer som følge av dette. Per 2022 
har enkelte av de private ideelle institusjonene en samlet årlig kostnadsøkning som er 
større enn den positive resultateffekten fra 2014. Kostnadsestimatet for 2022 gir en negativ 
resultateffekt for Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus på 
henholdsvis om lag 20 millioner kroner og 9 millioner kroner. Det foreslås å reservere 29 
millioner kroner i Helse Sør-Øst RHF av økt bevilgning for å kompensere de private ideelle 
sykehusene for kostnadsøkningen.  
 
Det foreslås videre at gjenstående bevilgning på 348,4 millioner kroner fordeles mellom 
helseforetakene etter andel kostnadsendring. Dette er i henhold til etablert modell jf. 
styresak 022-2011. Som følge av at tildelt bevilgning avviker fra den beregnede 
kostnadsendringen for helseforetakene, gir dette en resultateffekt for helseforetakene. Det 
vurderes at ingen helseforetak skal påføres et større behov for kostnadstilpasning som følge 
av etablert fordelingsprinsipp når foretaksgruppen samlet kommer vesentlig positivt ut. Det 
gjøres derfor en tilpasning ved fordeling av bevilgningen slik at ingen helseforetak får 
negativ resultateffekt. Fordeling av bevilgning og resultateffekt for helseforetakene er vist i 
tabell 4 og 5.  
 

 
Tabell 4. Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader (i tusen kroner) 
  

Tall i tusen kroner Beløp

Akershus universitetssykehus HF 133 583                   

Oslo universitetssykehus HF -8 859                      

Sunnaas sykehus HF -7 474                      

Sykehuspartner HF 3 235                       

Sykehuset i Vestfold HF 40 029                     

Sykehuset Innlandet HF 50 748                     

Sykehuset Telemark HF 17 659                     

Sykehuset Østfold HF 47 862                     

Sørlandet sykehus HF 52 484                     

Vestre Viken HF 26 087                     

Helse Sør-Øst RHF -6 954                      

Sum helseforetak 348 400                   

Fordeling av midler til endrede pensjonskostnader
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Tabell 5. Resultateffekt av beregnet endring i pensjonskostnader og fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader (i tusen kroner) 

 
Den positive bevilgningsendringen på 135,7 millioner kroner fra pensjon vil innarbeides i 
inntektsmodellen for 2024. Det vises i den sammenheng til sak 030-2022 Økonomisk 
langtidsplan 2023–2026 – planforutsetninger, hvor det fremgår at den delen av bevilgningen 
som tilsvarer kostnadsendringen allerede er innarbeidet i inntektsmodellen fra 2023.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Helse- og omsorgsdepartementet la fram Prop. 115 S (2021-2022), revidert 
nasjonalbudsjett 2022, 12. mai 2022. Stortinget godkjente innstillingen 17. juni 2022. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til fordelingen av bevilgningene i 
Prop. 115 S (2021-2022) og gjenstående bevilgning på 565,6 millioner kroner til 
pandemirelaterte utgifter fra Prop. 51 S (2021-2022), jf. Innst. 119 S (2021-2022), til 
helseforetak og sykehus som foreslått i denne saken. 
 
Inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader fordeles i henhold til etablerte 
prinsipper. Det vurderes urimelig å påføre enkelte helseforetak større omstillingsbehov som 
følge av pensjon da foretaksgruppen samlet sett kommer vesentlig positivt ut.  
 
Helse Sør-Øst RHF er bevilget 426 millioner kroner i kompensasjon for tapte 
aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering for januar-april. Kompensasjonen 
dekker 73,8 prosent av tapte ISF-inntekter per april. Det foreslås at kompensasjonen 
fordeles mellom helseforetak og sykehus etter andel tapte ISF-inntekter per april.  
 
Gjenstående bevilgning på 565,6 millioner kroner fordeles forholdsmessig slik at alle 
helseforetak og private ideelle sykehus likebehandles med hensyn på den totale dekningen 
av netto effekter fra koronapandemien i 2022. Ved fordelingen er det tatt hensyn til at 
enkelte helseforetak har overført utsatt inntekt fra 2021 til å håndtere økonomiske effekter 
av pandemien i 2022. Det er også tatt høyde for at ingen helseforetak skal trekkes i inntekter  
  

Tall i tusen kroner
Endret 

pensjonskostnad Endret inntekt Resultateffekt

Akershus universitetssykehus HF 83 851                 133 583               49 732                 

Oslo universitetssykehus HF -8 859                 -8 859                 -                      

Sunnaas sykehus HF -7 474                 -7 474                 -                      

Sykehuspartner HF 2 030                   3 235                   1 204                   

Sykehuset i Vestfold HF 25 126                 40 029                 14 903                 

Sykehuset Innlandet HF 31 855                 50 748                 18 893                 

Sykehuset Telemark HF 11 085                 17 659                 6 574                   

Sykehuset Østfold HF 30 043                 47 862                 17 819                 

Sørlandet sykehus HF 32 944                 52 484                 19 539                 

Vestre Viken HF 16 375                 26 087                 9 712                   

Helse Sør-Øst RHF -4 246                 -6 954                 -2 708                 

Sum helseforetak 212 731               348 400               135 669               

Resultateffekt av endrede pensjonskostnader og tildelt bevilgning
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som allerede er tildelt. Ved foreslått fordeling av samlet kompensasjon til pandemirelaterte 
utgifter og tapte aktivitetsbaserte inntekter er helseforetak og sykehus satt likt i stand til å 
håndtere de økonomiske effektene av koronapandemien i 2022. Helseforetakene og private 
ideelle sykehus må håndtere ytterligere økonomiske effekter av koronapandemien i 2022 
innenfor tilgjengelige rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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