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Saksframlegg 

Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 

Sak 156-2022 

Oppdrag og bestilling 2023 – økonomiske resultatkrav 

Forslag til vedtak: 

Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster, i 2023: 

Resultat (tall i hele 1 000 kr.) 2023 

Akershus universitetssykehus HF 60 000 
Oslo universitetssykehus HF 50 000 
Sunnaas sykehus HF 6 000 
Sykehusapotekene HF 5 000 
Sykehuset i Vestfold HF -60 000 
Sykehuset Innlandet HF 25 000 
Sykehuset Telemark HF 10 000 
Sykehuset Østfold HF -50 000 
Sykehuspartner HF 100 000 
Sørlandet sykehus HF  0 
Vestre Viken HF 178 000 
Helse Sør-Øst RHF 400 000 
Helse Sør-Øst foretaksgruppen 724 000 

 

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2023 medfører forbedret resultat 
tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes 
årsestimater for økonomisk resultat.  

 

Hamar, 9. desember 2022  

 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 
2023. Resultatkravet for 2023 er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.  

Oppdrag og bestilling 2023, som også inneholder de økonomiske resultatkravene, forelegges 
styret i egen sak, og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 
2023. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn 

Økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2023 er basert på innspill til økonomisk 
langtidsplan 2023-2026, supplert med endringer i forutsetninger som følge av statsbudsjett 
for 2023, og styresak 129-2022 Budsjett 2023 - fordeling av midler til drift og investering, 
samt konkrete vurderinger av situasjonen og risiko for det enkelte helseforetak. Styrene i 
alle helseforetakene har i løpet av desember vedtatt resultatmålene som omtales videre.  

Den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen har vært utfordrende gjennom 2022. 
Budsjettavvikene skyldes i all hovedsak lavere aktivitet enn budsjettert, høyere bemanning 
enn planlagt, samt sterk prisvekst. Også kostnader til behandlingshjelpemidler, 
kreftlegemidler og innleie medfører budsjettavvik. Dersom deflator (lønns- og prisvekst) for 
2022 ender på 4,9 prosent, slik det anslås i Prop. 1 S (2022-2023), har foretaksgruppen en 
negativ realvekst i 2022 tilsvarende – 0,7 prosent. 

I forslag til statsbudsjett for 2023 kompenseres ikke den ekstraordinære pris- og 
lønnsveksten 2022. I tillegg viser oppdaterte prognoser at forventet deflator for 2023 er 
cirka 4,6 prosent, mens det er lagt til grunn 3,8 prosent i forslag til statsbudsjett. Disse to 
forholdene medfører at foretaksgruppen står i en utfordrende situasjon med hensyn på å nå 
resultatmålene lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Resultatutviklingen er en 
viktig premiss for de investeringsplanene som er lagt i foretaksgruppen. For å sikre 
økonomisk kontroll er det derfor nødvendig med omstillingstiltak, og at 
investeringsprosjekter som ennå ikke er vedtatt skyves på. 

Utfordringene beskrevet over treffer alle helseforetakene. Det har vært dialog med 
helseforetakene knyttet til budsjett og resultatkrav for 2023. I dialogen er det avdekket 
behov for til dels store omstillings- og effektiviseringstiltak for å klare å levere på 
resultatmålene. Flere helseforetak omtaler 2023 som omstillingsåret, og arbeider allerede 
med tiltak som skal understøtte resultatnivåene for 2024 slik de ble lagt til grunn i 
økonomisk langtidsplan. 

Føringene gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjettet for 2023 (Prop. 1S 
(2022-2023)) er lagt til grunn innenfor rammene av styrets vedtak i sak 129-2022 Budsjett 
2023 – fordeling av midler til drift og investering. Det vil bli vanskelig for foretaksgruppen å 
nå de forventninger som er lagt til blant annet tilgjengelighet, under gitte økonomiske 
rammer. 
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2.2 Forslag til resultatmål 

Tabellen under viser resultatinnspillene fra økonomisk langtidsplan for 2023 og resultatmål 
eksklusive salgsgevinster for 2023, slik de er vedtatt av helseforetakenes styrer.  

 

Helseforetakene leverer 10. januar 2023 komplette budsjetter til Helse Sør-Øst RHF, hvor 
resultatkravene er innarbeidet.  

Nedenfor beskrives kort vurderinger knyttet til resultatkrav for det enkelte helseforetak. I 
tabellene under inngår de faktiske resultatene fra tidligere år inklusive tap og gevinst fra 
salg av anleggsmidler.  

 

Akershus universitetssykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på 60 millioner kroner for 2023. Det er 
foreløpig lagt opp til aktivitetsvekst på 3,7 prosent, og en reduksjon i antall årsverk på 1,4 
prosent begge deler sammenlignet med årsestimat per oktober. Det positive resultatmålet 
for helseforetaket tilsvarer inntektsstøtte gitt av Helse Sør-Øst RHF som del av 
planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2023-2026. Helseforetaket arbeider med 
tiltak for å kunne oppnå budsjettert resultat. Det er kostnadssiden som er den største 
utfordringen, og det arbeides også med omstillingstiltak for å tilpasse seg endret 
inntektsfordeling. 

 

Resultat
Økonomisk 
langtidsplan 

2023

Resultatkrav 
2023

Akershus universitetssykehus HF 150 000 60 000

Oslo universitetssykehus HF 424 000 50 000

Sunnaas sykehus HF 6 000 6 000

Sykehusapotekene HF 5 000 5 000

Sykehuset i Vestfold HF 20 000 -60 000

Sykehuset Innlandet HF 80 000 25 000

Sykehuset Telemark HF 60 000 10 000

Sykehuset Østfold HF 24 000 -50 000

Sykehuspartner HF 100 000 100 000

Sørlandet sykehus HF 100 000  0

Vestre Viken HF 263 000 178 000

Helse Sør-Øst RHF 200 000 400 000

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1 432 000        724 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Akershus universitetssykehus HF 437 421 264 320 200 000 150 000 60 000
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Oslo universitetssykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på 50 millioner kroner i 2023. I resultatmålet 
er det inkludert forserte avskrivninger med i underkant av 40 millioner kroner, hvilket 
betyr at underliggende resultat er i størrelsesorden 90 millioner kroner.  Et lavere resultat 
enn i økonomisk langtidsplan svekker finansieringsevnen for årene framover. 
Helseforetaket opplyser at tiltak for hvordan dette kan hentes inn igjen, vil bli vurdert som 
en del av neste års rullering av økonomisk langtidsplan.  

Oslo universitetssykehus HF har de fleste årene hatt en aktivitetsvekst innen somatikk, målt 
i antall ISF-poeng, om lag som gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. I økonomisk langtidsplan 
2023 – 2026 ble det forutsatt en aktivitetsvekst for 2023 på 1,8 prosent i forhold til budsjett 
2022.  

Ved vurdering av behov for aktivitet i 2023 har klinikkene vurdert pasienttilgangen og 
ventelister opp mot tilgjengelig kapasitet innenfor kirurgi med videre. For somatikk samlet 
sett, viser budsjettet for 2023 en aktivitet på 256 353 ISF-poeng, som er en reduksjon på 
1 033 ISF-poeng, tilsvarende 0,4 prosent fra budsjett 2022, og en økning fra årsestimatet for 
2022 per oktober, på 7,6 prosent.  

Med unntak av Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken, som har redusert 
aktivitetsbudsjettet for 2023 innenfor nyfødtintensivområdet og for antall fødsler, har de 
øvrige somatiske klinikkene en gjennomsnittlig økning i antall ISF-poeng på 0,9 prosent fra 
budsjett 2022 til budsjett 2023, og 7,4 prosent fra årsestimatet for 2022 per oktober. 

 
Sunnaas sykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på seks millioner kroner for 2023. Dette er 
det samme resultatkravet som ble lagt til grunn for økonomisk langtidsplan 2023-2026. 
Nivået vil bidra til økonomisk bæreevne for byggetrinn tre. Det er foreløpig lagt opp til en 
aktivitetsvekst på 10,2 prosent, med en tilnærmet uendret bemanning begge deler 
sammenlignet med årsestimatet per oktober. Aktivitetsveksten vil i all hovedsak være 
knyttet til poliklinikk, hvor aktiviteten i løpet av andre halvår, har tatt seg vesentlig opp. 

Helseforetaket arbeider med å finne flere tiltak for å klare resultatkravet. Sunnaas sykehus 
HF skal fremme et komplett drifts- og investeringsbudsjett for 2023 i styremøtet 16. 
desember 2022. Budsjettet skal inneholde nødvendige kostnadsreduksjoner for å nå 
resultatmålet. 

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Oslo universitetssykehus HF 386 128 508 974 462 000 424 000 50 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sunnaas sykehus HF 21 449 16 970 7 000 6 000 6 000



 

Side 5 av 8 

Sykehusapotekene HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på fem millioner kroner for 2023 i tråd med 
innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026. Det arbeides med tiltak for å ta høyde for 
økte effektiviseringskrav som følge av høyere kostnadsnivå i markedet. På flere områder 
preges budsjettet for 2023 av et utfordrende makroøkonomisk bilde, som stiller høye krav 
til foretakets evne til å fortsette å levere gode resultater. Det er så langt som mulig tatt 
høyde for forventet kvalitets- og aktivitetsnivå hos helseforetakene. 

 
Sykehuset i Vestfold HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et negativt resultatmål på 60 millioner kroner for 2023. 
Sykehuset i Vestfold HF har i 2022 hatt to vesentlige, uforutsette utfordringer som har 
konsekvenser for budsjett 2023. Det er fortsatt ekstra kostnader knyttet til driften i det nye 
somatiske bygget, særlig i det nye akuttsenteret.  Dette vil fortsette inn i 2023.  I tillegg 
kommer effekt av ikke kompensert lønns- og prisvekst i statsbudsjettet for 2022. Foreløpige 
beregninger konkluderer med at helårseffekt i 2023 vil ligge i størrelsesorden 80 millioner 
kroner. Med de utfordringer Sykehuset i Vestfold HF allerede har med budsjettet for 2023, 
ser helseforetaket ingen mulighet til å øke omstillingen utover de 60 millioner kroner som 
er forutsatt i det interne budsjettarbeidet (i tillegg til å få driften i nytt somatisk bygg i tråd 
med budsjettet). Dette medfører at budsjettert resultat i 2023 reduseres fra et overskudd på 
20 millioner kroner i økonomisk langtidsplan, til et underskudd på 60 millioner kroner. Det 
er foreløpig lagt opp til aktivitetsvekst på 4,1 prosent, med en reduksjon antall årsverk på 
1,8 prosent, begge deler sammenlignet med årsestimatet per oktober. Helseforetaket vil 
fortsatt ha tilgjengelige investeringsmidler i 2023 som følge av tidligere sparing. 

 
Sykehuset Innlandet HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på 25 millioner kroner for 2023. 
Reduksjonen i resultatmål sammenlignet med økonomisk langtidsplan skyldes at 
helseforetaket har en inngangsfart til 2023 som er vesentlig svakere enn budsjettet for 2022 
skulle tilsi. Det er foreløpig lagt opp til aktivitetsvekst på 4,3 prosent, med en reduksjon 
antall årsverk på 1,1 prosent, begge deler sammenlignet med årsestimatet per oktober. 
Helårseffekten av ikke kompensert pris- og lønnsvekst fra 2022 er beregnet til om lag 160 

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sykehusapotekene HF 8 278 38 608 5 000 5 000 5 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sykehuset i Vestfold HF 222 993 125 206 20 000 20 000 -60 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sykehuset Innlandet HF 54 908 -7 392 40 000 80 000 25 000
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millioner kroner inkludert anslag merkostnader energi. Det arbeides med planer for 
ytterligere å normalisere driften, og tilpasse helseforetaket til det økte prisnivået.  

 
Sykehuset Telemark HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på ti millioner kroner for 2023. Det er 
foreløpig lagt opp til aktivitetsvekst på 0,6 prosent, med en reduksjon i antall årsverk på 1,7 
prosent, begge deler sammenlignet med årsestimatet per oktober. Den løpende driften 
(styringsfarten) ved Sykehuset Telemark HF er svakere enn forutsatt i budsjettet for 2022. 
Dette skyldes høyt forbruk av variabel lønn, innleie, prisøkninger på varer og energi, 
kostnadsvekst innen fritt behandlingsvalg, og merkostnader generert av høy aktivitet.  

Helseforetaket har gjennom høsten 2022 iverksatt kortsiktige programmer for å redusere 
kostnadene, og er i gang med normalisering av driften etter pandemien. 

Et resultat på ti millioner kroner i 2023 er ifølge helseforetaket ambisiøst, og krever god 
intern styring av ressursene innenfor tildelte rammer, og effektivisering av driften i 
klinikkene. 

 
Sykehuset Østfold HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et negativt resultatmål på 50 millioner kroner for 2023. Det 
er foreløpig lagt opp til aktivitetsvekst på 2,2 prosent, med en reduksjon i antall årsverk på 
2,8 prosent, begge deler sammenlignet med årsestimatet per oktober. 

Selv om aktiviteten er i tråd med økonomisk langtidsplan 2023-26, medfører de økte 
kostnadene utfordringer som fører til et forventet underskudd til tross for en rekke 
iverksatte tiltak.  

Det har vært en krevende budsjettprosess som følge av de svake økonomiske resultatene i 
inneværende år. Det har ikke vært rom for å styrke flere områder, da nye 
renteforutsetninger og energikostnader medfører økte kostnader på til sammen 177 
millioner kroner sammenlignet med budsjett 2022. Sykehuset Østfold HF har flytende 
rentebetingelser på store deler av sin låneportefølje. 

 

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sykehuset Telemark HF 42 599 25 423 60 000 60 000 10 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sykehuset Østfold HF -4 472 -17 226 20 000 24 000 -50 000
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Sykehuspartner HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på 100 millioner kroner for 2023. Veksten i 
tjenestepriser overfor helseforetakene for 2023 er 81 millioner kroner høyere enn 
indeksregulert økonomisk langtidsplan 2023-2026. Dette er 196 millioner kroner lavere 
enn opprinnelig budsjettinnspill fra Sykehuspartner HF, og vil medføre behov for tiltak og 
omstilling innad i Sykehuspartner HF. Tiltak er planlagt, men det er en risiko for at 
resultatkravet i 2023 kan bli utfordret. Det positive resultatet går i sin helhet til å dekke 
opparbeidet underskudd per 31. desember 2018.  Ved utgangen av 2023 vil det gjenstå 242 
millioner kroner av opparbeidet underskudd.  

 
Sørlandet sykehus HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål i balanse for 2023. Dette er 100 millioner 
kroner lavere økonomisk langtidsplan 2023. 

Foreløpig budsjettert aktivitet knyttet til somatikk og ISF-poeng gir en vekst på 3,5 prosent 
med en reduksjon i bemanning på 204 årsverk, tilsvarende 3,4 prosent, begge deler 
sammenlignet med årsestimatet per oktober.   

Selv om aktiviteten er i tråd med økonomisk langtidsplan 2023-2026, utfordrer de økte 
kostnadene inngangsfarten til 2023. Helseforetaket arbeider med en rekke tiltak for å 
forbedre den økonomiske situasjonen gjennom høsten, og det er forventet at dette skal gi 
effekt i 2023.  

Inntektsrammene for Sørlandet sykehus HF er på nivå med økonomisk langtidsplan. Dette 
betyr ifølge helseforetaket, en vekst på vel én prosent i reelle rammer, samtidig som 
utfordringene etter lønnsoppgjør og prisveksten i 2022, samt økningen i energikostnader, 
ikke dekkes. Dette gir et økt utfordringsbilde for helseforetaket for 2023. 

 
Vestre Viken HF 

 
Tall i hele tusen kroner 
 
Helseforetaket har lagt til grunn et resultatmål på 178 millioner kroner for 2023. Budsjett 
2023 viser en aktivitetsøkning på 4,6 prosent, tilsvarende 5 340 ISF-poeng, med en 
nullvekst i bemanning, begge deler sammenlignet med årsestimatet per oktober. 

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sykehuspartner HF 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Sørlandet sykehus HF 188 213 125 651 80 000 100 000 0

Resultat/resultatkrav Faktisk 2020 Faktisk 2021 Budsjett 2022 ØLP 2023
Resultatkrav 

2023
Vestre Viken HF 272 939 168 514 280 000 263 000 178 000
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Helseforetaket vurderer at økningen i antall ISF- poeng ikke vil gi særlig effekt på resultatet, 
selv om andel basis vil øke i forhold til 2022, og andel bemanning er tilnærmet som 
årsestimatet for 2022. Dette begrunnes med økte priser i 2022, spesielt på energi og 
varekostnader, økte lønnskostnader, og økte finanskostnader. Det forutsettes pris- og 
lønnsvekst som i statsbudsjettet for 2023 på alle områder.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Styrene i helseforetakene har vedtatt resultatmål for 2023. Resultatmålene er tilpasset det 
enkelte helseforetaks situasjon og risiko.  

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar resultatkrav eksklusive salgsgevinster 
for helseforetakene i regionen lik de resultatmål helseforetakenes styrer har vedtatt. Videre 
anbefaler administrerende direktør at styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 
2023 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal 
framkomme i helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.  

 

 

Trykte vedlegg: 
•  

Utrykte vedlegg: 
•  
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